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األطفال 
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 1/9/2013الى 1/9/2003 استاذ صحة وتغذٌة
 

جامعة -ألسام العلوم والدراسات الطبٌه بالملز
. الملن سعود

. جامعة حلوان –كلٌة التربٌة .   2005-10-23 استاذ صحة طفل

. جامعة حلوان –كلٌة التربٌة . 1/9/2000أستاذ مساعد صحة طفل 

. جامعة حلوان –كلٌة التربٌة  .25/6/1995مدرس صحة طفل 

التأمٌن الصحى  1995/ 25/6إلى 11/1991/استشارٌة طب األطفال 

 
 :اإلنجازات 

  السشاصب اإلدارية: 
 .كلٌة التربٌة سابما–رئٌس لسم رٌاض األطفال  -1
 .2016-2013جامعة حلوان سابما من –كلٌة التربٌة –مدٌر مركز تربٌة الطفل   -2

 .مشدق التعميؼ السفتؾح  -3

 .السذاركة في أعسال لجان القدؼ والكمية-*

 :العضوٌات العلمٌه واالدارٌه 

 .الى االن 2008لمسظفخات البيئيو مؽ عزؾ فى الجسعيو االفخيكيو  .1

 .الى االن 2007عزؾ مدتذاربالجسعيو اإل ستذاريو لمغحاء الرحى مؽ .2
 .الى االن1999الجسعية السرخية لظب الرشاعات مؽ .3

 .الى االن 1999الجسعية الرحية السرخية مؽ  .4
 .الى االن 2003الجسعية السرخية لمتغحية بالقرخ العيشى مؽ  .5
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 .الى االن 2001نؾلؾجية و البذخية مؽ جسعية التشسية التػ .6

 .عزؾية فخخية فى مؤسدة تخبية الظفؾلة السبكخة  .7

 . مدخل فى اإلعاقة  البدنية والحركية -صحة عامة -صحة طفل : كمية التخبية- :البكالورٌوستدرٌس ممررات -

 صحة عامة :دبلوم مهنى  .الرعاية الصحية والبيئية فى رياض األطفال:الدكتوراه 

 -b-Nutrition and public health- Medical Nutrition  Intervention            a            االقراد السشدلى  -2

c-Epidemiology of the diseases 
 (.Public Health)صحة طفل :كمية طب  3

 ياجسحيز دكحىراِ    جدريس يقزرات اندراسات انعهيا-

 (عالمٌا ومحلٌا ) المنشورةالعلمٌة أهم البحوث 

1-Associations of 25-hydroxyvitamin D Deficiency with metabolic components and 

Adiponectin among obese young adults, Al-Jouf Region, Saudi Arabia- Bioscience Research 

2019, 16(3): 000-000-Inter national - I.S.I 

2-The Role of Continuous Education Programs Organized by Saudi University In Literacy ”King 
Saud University a Sample” Canadian Center of Science and Education. Canada 
published on TheVolume.10,No.4in April 2017 Inter national. 
3-Osteoporosis-related life habits, knowledge and Attitude among group of female 

employees in King Saud University . World Applied Sciences Journal. 22 (7): 919-925, 2013. -

Inter national-Scopus 

4-Vitamin D Deficiency in Obese Children and Its relationship to the components of the 

Metabolic Syndrome. World Applied Sciences Journal 21 (3): 320-328, 2013 -Inter national 

Scopus 

5-Health Education Intervention Improves Knowledge, Attitude and Practices of Mothers of 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus. World Applied Sciences Journal 17 (11): 1398-1404, 

2012-Inter national. Scopus 

6- Study of Risk Factors of Rickets in Children. World Applied Sciences journal17 (11): 1386-

1393, 2012-Inter national. Scopus 

7- Metabolic syndrome and risk factors for cardiovascular diseases in obese children. World 

Applied Sciences Journal 20 (7): 988-996, 2012-Inter national. Scopus 
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8-Early introduction of cow’s milk and short duration of breastfeeding is associated with increased risk 

of juvenile diabetes. World journal of Medical Sciences 6(2):54-60,2011. -Inter national. 

Scopus 

9- Unhealthy nutritional habits in university students are risk factor for cardiovascular 

diseases .Saudi Med J-Inter national. 2011,Vol.32(6):621-627. -Inter national. Scopus Sciences 

10- Genetic Factor Plays Apart In the Causation Of Vitamin D Deficiency Rickets At Riyadh. 

World journal of Medical Sciences journal ,6(2):74-82,2011. -Inter national. .  

11-Effects of Bad Nutritional Habits on Health of Pregnant Women .World journal of Medical 

Sciences 5(1):22-29,2010. Inter national. . Scopus 

12-Nutritional anemia as a predisposing factor For hair loss among Egyptian female students 

”Intervention”(part II).The medical journal of Cairo university.vol.72,no.2,142 

13-Domestic violence against Egyptian women and factors affecting it. The medical journal of 

Cairo university.vol.72, no.2, 2004. 

14-Nutritional anemia as a predisposing factor for hair loss among Egyptian female students. 
The medical journal of Cairo university.vol.71,no.2, 2004. 

15-Study of risk factors for deafness among children in Cairo .The Egyptian journal of 
community medicine vol.21 no.1 January 2003. 

16-Children caregivers` view on trends and prevention of childhood injuries. Childhood 
studies, conference Arab children…and challenge from 8-10march 2003 volume 6 issue 19 
April 2003. 

17-Bronchial asthma: A risk factor for depression in children. The Egyptian journal of chest 
diseases and tuberculosis vol.51 no.4 October 2002. 

18-The correlation between deficiency anemia and blood lead level. Egyptian journal of 
occupational medicine, 2002;26(1):39-54. 

19-Recurrent abdominal pain among a sample of Egyptian children in relation to family and 
school related problems. The journal of the Egyptian public health association. Volume 
LXXVII; no 1,2 2002.scopus 

20-The impact of health education concerning premarital counseling on knowledge and 
attitude of a group of Egyptian female students. The Egyptian journal of community medicine 
vol.20 no 1 January 2002. 

21-Determinants of recurrent tonsillitis as a risk factor for irregular primary school 

attendance and low performance. Medical psycho-social media volume 5 issue 14 January 

2002 
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22-Assessment of health status, psychological factors and educational achievement in 

primary school children in a suburban area in Giza governorate. Scientific medical journal 

Vol13, no.4,oct.,2001 

23-Epidemiology of obesity among Egyptian school children aged 4-8 years in maddened Nasr 
educational zone, Cairo governorate. Medical psycho-social media 24-25march 2001. 

24-Relationship of passive smoking and otitis media with effusion in infants .Scientific 
medical journal (ESCME) vol.12,no.2,April 2000. 

25-Sanitary facilities in school and its relation to selected morbidity indices. Bull. N R C, Egypt, 

25 no 4, pp.437-447 (2000). 

26-Compliance of mothers having rheumatic child to medical treatment and factors affecting 
it. The Egyptian journal of community medicine vol.17no.1 January 1999. 

27-Impact of health education of mothers of insulin dependant children :an intervention 
study .The Egyptian journal of community medicine vol.17no.1 January 1999. 

28-Comparative study of the prevalence of skin diseases among a sample of private and 

public primary and preparatory school children in Cairo .childhood studies Medical , 

psychosocial, social and media  volume 1october 1998. 

29-Mother`s knowledge about antibiotic and role of self prescription, the journal of the 
Egyptian public health association, vol.LxxIII;no.1. 

خرى فً ظل التباعد االجتماعً األسر ألوا(Son-rise)صن راٌز  سر المستخدمة برنامجاألدراسة ممارنة بٌن -30

Covid19 )) 2020أغسطس   26 دراسات تخبؾية واجتساعية السجمج"مجمة الكمية  الذاتوٌٌن األطفالسر أعلى عٌنة من 
لظالب الرف األول لتشسية الؾعي البيئي ( البيئة  -األحياء) بـخنامج قائؼ عمى مجخل الجراسات الـبـيـشية  تـرـسيؼ-31

 2020ديدسبخ– 26دراسات تخبؾية واجتساعية السجمج"مجمة الكمية  اللانؾو 
دراسات "مجمة الكمية  تصمٌم برنامج ممترح فً الثمافة الغذائٌة لتنمٌة الوعً الغذائً لدي تالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي-32

 2020ديدسبخ-26تخبؾية واجتساعية السجمج 
دراسات تخبؾية "مجمة الكمية  أساليب السعاممة قتو بالحكاء الؾججانى لجى تالميح السخحمة اإلبتجائيوالعشف األسخى وعال-33

                                                           2019  العجداللانى ابخيل– 25واجتساعية السجمج 

دراسات تخبؾية "مجمة الكمية  (األبشاءوعالقتياباألليكديليسيا لجى تالميح السخحمة اإلبتجائيةالؾالجيةالالسؾية كسا يجركيا -34
 .2018العجد الخابع اكتؾبخ  24السجمج  واجتساعية

التفكيخ القائؼ عمي االمل و عالقتو باساليب مؾاجيو الزغؾط الشفديةلجو عيشو مؽ طالب اللانؾية السرابيؽ -35 
 2017العجد الخابع ابخيل 23دراسات تخبؾية واجتساعية مجمج "مجمة الكمية  بالدخطان و االصحاء



5 
 

Social Support & Its Relation with Pain in Sample of cancer patient                36-    

 2017العجد الخابع اكتؾبخ  22مجمج  دراسات تخبؾية واجتساعية"مجمة الكمية                                

 .تم اإلشراف على العدٌد من الرسائل العلمٌة فى مجال الصحة والتغذٌة  وكذلن منالشة الرسائل داخل مصر وخارجها =

 :رسالة ماجدتيخ بعشؾان : كمية التخبية

  اللجى بدخطان السرابات السعمسات مؽ عيشو لجى الشفدى بالرسؾد وعالقتو الرجمة بعج ما إضظخاب
Post-trauma stress" disorder and its relation with the psychological resilience of female 

teachers diagnosed with breast cancer" 
 2017 انكاشف عصًث أيم : انباحثة إسى

 

 :ياجسحيزبعُىاٌ  رسانة-2

 للباحثة كىروَا جائحة ظم فً االطفال رياض يعهًات ندي انًهُية انضغىط يىاجهة بأسانيب وعالقحها اإلبداعية انذات فاعهية

 2021-3-1 أحمد ابراهين وسام :

 

 :رسالة دكتؾراه بعشؾان -1
 مؽ عيشة لجى  الشفدية الزغؾط وتخفيف األمل عمى القائؼ التفكيخ لتشسية سمؾكى معخفى إرشادى بخنامج فاعمية
 2017سشايجر نغخية ضؾء فى  اللانؾية السخحمة فى الجم سخطان مخضى

 إبخاليؼ عبجأهلل الديج ماججة : الباحلة إسؼ

 : رسالة دكتؾراه  بعشؾان  -2
 " األسخو  لمعشف السعخضيؽ االبتجائية السخحمة تالميح لجو األليكديليسيا لخفض إرشادو بخنامج فاعمية

“The Effectiveness of Counseling Program to Alleviate Alexithymia to primary school 

students Whose exposure to Domestic Violence “ 
 2017 شحاتو المظيف عبج حدؽ إيسان : الباحلة إسؼ

 

 :رسالة الجكتؾراة بعشؾان -4 

 . السرخية البيئة إسبخجخفى متالزمة  وى  واألطفال الحاتؾييؽ األطفال ميارات تحديؽ عمى أثخه وقياس رايد صؽ بخنامج تعخيب

Arabization program of Son-Rise and measuring its effect on improving the skills of autisitic 
children and Asbergar children in the Egyptian environment.  

 2017  سسخ سسيخ سيج أحسج:الباحلة 

 :  بعشؾاندكتؾراه   رسالة-5

لتشسية أبعاد التشؾر الرحى لظالب الرف األول ( البيئة  –الظب  –األحياء )ترسيؼ بخنامج قائؼ عمى مجخل الجراسات البيشية 
 الباحلة عبيخحديؽ عبج السشعؼ  .اللانؾى 
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Designing a Program Based on the Interdisciplinary Approach (Biology-Medicine-Environment) 
to Develop health literacy for First year Secondary )School Students. 

  جامعة عيؽ شسذ: 
:  أىؼ الخسائل التي أشخفت عمييا 

 .2008ى ضج االلتياب الكبجى ب عمى الحالو السشاعيو ألطفال السجارس بسج يشة السشرؾرة.تأ ثيخ التظعيؼ االجبار -1
 لمظفؾلة ، جامعة عيؽ شسذكمية الجراسات العميا برسالة دكتؾراة 
 أحسج دمحم عبج الحميؼ دياب :اسؼ الباحث 

 (. 2009.)دراسة معجل الحكاء وتاثيخ سمؾك االطفال  السرابيؽ بامخاض مدمشو فى سؽ الجراسة اإلبتجائية القاىخة   -2
 .كمية الجراسات العميا لمظفؾلة ، جامعة عيؽ شسذبرسالة دكتؾراة 
 سامى دمحمرحاب دمحم : إسؼ الباحلة 

 :منالشة الرسائل

 جامعة عيؽ شسذ:أىؼ الخسائل التي اشتخكت في مشاقذتيا 

بخنامج مقتخح لتشسية بعض السفاليؼ السعخفية لجو األطفال السرابيؽ ببعض األمخاض  –عظيات دمحم عدب شخف الجيؽ  -1
 .2001بجامعة عيؽ شسذ ،  –لمظفؾلة بسعيج الجراسات العميا  -رسالة ماجدتيخ  –السدمشة في سؽ ما قبل السجرسة 

 اىسيؼ:جامعة السمػ سعؾد

Assessment of Vitamin D levels in Saudi Type 1 Diabetic children in Riyadh City.1- 

للطالبه (.      تمٌٌم  مستوٌات فٌتامٌن د فى االطفال السعودٌٌن المصابٌن بمرض السكرى النوع االول فى مدٌنة الرٌاض)

. للطالبه فاطمه الشمسان.2012.الشمسان للحصول على درجة الماجستٌٌر فاطمه 

للطالبه ساره .تمٌٌم المتناول من الحدٌد وبعض مؤشراته نمص الحدٌد فى البالزما لبعض ا لسعودٌات فى سن األنجاب --2

. 2012الناصر 

 جامعة حلوان

رسالة  -سشة  15-12يؽ مخضى القمب والعادييؽ مؽ الحاجات الشفدية وعالقتيا بجؾدة الحياة لجى عيشة مؽ السخاىق-1
 جامعة حمؾان –بكمية التخبية –إيسان عبج الحميؼ مرظفى قاسؼ :لمظالبة  2015ماجدتيخ

-مستوٌات اللجلجة وعاللتها باألداء الوظٌفى الوالدى لدى أطفال مالبل المدرسة :مشاقذة رسالة ماجدتيخ بعشؾان *-2

 .2020كرٌمان سالمه عبدهللا إبراهٌم ٌولٌو :للطالبة ( تخصص رٌاض األطفال)رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
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دى تالميح السخحمة اإلبتجائية األفكار االعقالنية لجى الؾالجيؽ وأثخة فى فعالية الحات ل:مشاقذة رسالة ماجدتيخ بعشؾان  -3
 2021 -12-9مرابى الدكخ الشؾع االول لمظالبة أسساء دمحم عفيفى 

مشاقذة رسالة   دكتؾراه بعشؾان دراسة تأثيخ اإلشعاعات السؤيشو عمى الجياز السشاعى لجى االطفال -1*جايعة عيٍ شًس
 Effects of Ionizing Radiation on Immune System in Children: Meta-Analysisبإستخجام تحميل ميتا

Study         الظالب حازم سالؼ عبج العغيؼ   2020يؾليؾ. 

لمظالب عج الخحسؽ  5-2أخخ المغؾى فى األطفال السرابيؽ بالخبؾ الذعبى مؽ سؽ الت: مشاقذة رسالة   دكتؾراه بعشؾان --2
 2022-1-4شؾقى 

 : محكؼ أبحاث فى*=

لفحص اإلنتاج العمسى لمستقجميؽ لؾعائف األساتحة واألساتحة  التخقيات بالسجمذ األعمى لمجامعاتلجان عزؾا محكسا فى 1-
 .السداعجيؽ فى تخرص الرحة العامة تبعا لمجراسات الظبية 

. جامعة حمؾان –مجمة دورية محكسة ترجرىا كمية التخبية   –مجمة دراسات تخبؾية واجتساعية( 2) 

 .بالكؾيت  مجمة الظفؾلة العخبية( 3) 

 .تؼ تحكيؼ بخنامج الساجدتيخ تبعا لكمية طب جامعة الجؾف بالدعؾدية ( 4)

  .محكؼ بحؾث لمتخقية لجرجة أستا  تبعا لكمية التخبية جامعة الكؾيت (  5)

 .خبير ترقيه علميه بجامعه بغداد-((6

بوية جامعة الكويت  -7  .محكم بالمجلة الير

بية -8  المجلة العلمية لير
ى

 .الطفولة المبكرة عضو ف

 جامعة عيؽ شسذ–كمية الجراسات العميا لمظفؾلة –عزؾ محكؼ فى مجمة دراسات الظفؾلة  -9

 : المؤلفات العلمٌة 

 :من األحدث

 2021للنشر والنألٌف إلكترونٌاكتاب الصحة العامة ،  -1

 2021 للنشر والنألٌف إلكترونٌا كتاب صحة الطفل ، -2

   2021 للنشر والنألٌف إلكترونٌا   Medical Nutrition  Interventionكتاب-3
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 .2020مصر ،الطبعة األولى  -دار الفنون للطباعة والنشرالصحة العامة والتربٌة الصحٌة   -1

2- Nutrition and public health  2020مصر ،الطبعة األولى  -دار الفنون للطباعة والنشر. 

 الطبعة الثانٌة .دار الفكر العربى للنشر  2018 –الرعاٌه الشاملة للطفل  -3

 .2017 للنشر والنألٌف إلكترونٌا Nor Publishingاإلرشادات الغذائٌة فى الصحة والمرض نشر عالمى تبعا-4

 .الطبعة األولى . مصر  .دار الفكر العربى للنشر  2017 –الرعاٌه الشاملة للطفل  -5

 .الطبعة الثانٌة. مصر  .دار الفكر العربى للنشر  2016–الرعاٌه الصحٌه المتكامله للطفل -6 

 .الرٌاض.2013دار الزهراء للنشر. التغذٌه الولائٌه والعالجٌه   -7

 .الرٌاض.2013دار الزهراء للنشر. األسعافات األولٌه -8

 .الرٌاض.2012دار الزهراء للنشر. تخطٌط وجبات الغذائٌه للعادٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصه-9

 .الرٌاض.2012دار الزهراء للنشر االنسان وصحة البٌئه-10

 .مصر  .دار الفكر العربى للنشر  2010–الرعاٌه الصحٌه المتكامله للطفل -11

 2009دار الزهراء للنشر, تغذٌة الفئات الحساسه  -12

 2008تغذٌة االنسان بٌن الصحة و المرض، الناشر دار الزهراء  -13

 2007سوء التغذٌة الناشر دار الزهراء  تغذٌة االنسان وامراض -14

 2007الرٌاض  –دار الزهراء –سالمة وصحة الغذاء الناشر  -15

 2006-دار الزهراء -الناشر–اسس علوم االغذٌة  -16

                                                                                                                                          .2006الخياض –دار الدىخاء -الشاشخ,السجرسية اللقافة الرحية والرحة-17
 2006الخياض    –دار الدىخاء -الشاشخ,التغحية خالل مخاحل العسخ -18

 2005-الجار السرخية الدعؾدية   –الشاشخ–تغحية الظفل  -19

 .القاىخه -دار قباء لمشذخ: الشاشخ 1999سشة ( تأليف فخدو: )أساسيات صحة األسخة -20

 يٍ األقدو انً األحدخ:أهًهى   داخم يصز وخارجهاالمؤتمرات شاركت فى العدٌد  من 

 30-29الرٌاض  , جامعة الملن سعود , " الرؤٌه والشراكه العالمٌه:  تطوٌر تعلٌم العلوم و الرٌاضٌات" مؤتمر-1

/1428 .

تمنٌة االغذٌه والرلابه والتغذٌه "المؤتمر السعودى الخامس للغذاء والتغذٌه  المنعمد بفندق مدارٌن كروان  بعنوان -2
. 2010  –2-11 -9الموافك   1431  –2  –27-25الرٌاض فى الفتره  "–الصحٌه 

.  1430/ 11-9الرٌاض فى الفتره  –نتال المؤتمر العالمى لتكنولجٌا النانو الصناعٌه المنعمد باالنتركونتن-3
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التربٌة ودعم الشخصٌة المصرٌة فى : "المشاركة الفعالة فى فاعلٌات فى المؤتمر العلمى الثامن عشر لكلٌة التربٌة بعنوان-4
 (.شخصٌة الطفل المصرى )، ورئٌسا للجلسة العلمٌة بعنوان " 11/2015/ 18-19

 :المشاركة بالحضور فى مؤتمر بعنوان 
5-“International Conference of Family Medicine and Public Health” 22 December 
2016  In Riyadh- KSA. 

 :المشاركة بالحضور فى مؤتمر بعنوان -6

“Clinical nutrition multi-disciplinary oriented approach”  

  Fairmont towers, Heliopolis,  23 march 2017  .                          

 :المشاركة بالحضور فى مؤتمر بعنوان-7

Non Communicable diseases in Family Medicine”   “Screening  

22 march 2017 38th Ain Shams Annual Medical congress 

 :بعنوانالمشاركة بالحضور فى مؤتمر -8

The2nd Annual Conference of Family Medicine ( Practice Guidelines For Family 

Medicine ) 10-15 March 2018  

تبعا لمركز التمٌز التربوى بكلٌة التربٌة "المٌادة التعلٌمٌة وتحدٌات العصر التكنولوجى : "المشاركة بالحضور فى مؤتمر بعنوان-9

2019-ابرٌل 8-7 جامعة عٌن شمس بتارٌخ– . 

فى المؤتمر الثانى والعلمى التاسع عشر لكلٌة ( مخاطر األجهزة اإللكترونٌة على صحة الطفل )  بورلة عملالمشاركة -10
 2020فبراٌر  27-26بتارٌخ " إلتصاد المعرفة والتمكٌن  الرلمى " جامعة حلوان بعنوان –التربٌة 

ورش عمل  

 2022يناير    29 جامعة حلوان–مركز دعم البحث العلمى  Epidemiological studies بعنوان -1

ديسمبر -18جامعة حلوان –اإلرشادات التوجيهية والممارسات مركز دعم البحث العلمى ..عنوان إدارة البيانات البحثية  -2

2021  

اكتوبر  30جامعة حلوان–مركز دعم البحث العلمى  عنوان االخطاء المنهجٌة الشائعة فى البحوث العلمٌةورشه ب -3
2021 

 2019-جامعة حلوان -حضور ورشة عمل بعنوان كيفية النشر العلمى الدولى تبعا لوحدة التصنيف الدولى   -4
تبعا ألنشطة مركز تربية الطفل  2017مارس  13فى "التوحد والحمية الغذائية "إلقاء ورشة عمل بعنوان 

بمدرسة فؤاد عزيز غالى ضمن " والتغذوية ألولياء األمور والمعلميناإلرشادات الصحية "إلقاء ورشة عمل بعنوان -5
 2017فبراير  23الى .2017فبراير 19من –فاعليات األسبوع البيئى 
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 2016-11-21ٌوم اإلثنٌن " ثمافة الجودة " ورشة عمل بعنوان -7

  .2015-11-16حضور ورشة عمل بعنوان التمدم لمشروعات اإلتحاد األوربى بتارٌخ -8

جامعة الملن سعود  1429-التمٌٌم التطوٌرى للمؤسسى والبرامجى " ورشة عمل الامتها عمادة الجوده بعنوان -6

(2008) 

العوامل الرئٌسٌه للنجاح واالخفاق فى اعداد وتطبٌك الخطه االستراتجٌه للمنشأ ه   االكادٌمٌه " ورشة عمل بعنوان -7

 (2008)جامعة الملن سعود .1429/ 6/11بالسام العلوم والدراسات الطبٌه 

ورشة عمل عن حلول إدارة المشروعات والمجموعات البحثٌة شارن فٌها مدٌر المركز العالمً إلدارة البحوث باسترالٌا -8

-27األحد ، االثنٌن  بالسام العلوم والدراسات الطبٌه فى ٌومى -تحت رعاٌة مدٌر الجامعة وعمادة البحث العلمً

 .جامعة الملن سعود(. 2011)هـ 28/5/1432

 من األلدم الى األحدث : أىسيا الحرؾل عمى شيادات تقجيخوورش عسل 

الفعالو فى السؤتسخ الدعؾدى الخامذ لمغحاء والتغحيو  السشعقج بفشجق مجاريؽ كخوان  بعشؾان .شيادة تقجيخ  لمسذاركو -1
. 2010 11-9السؾافق  1431  –27-25الخياض فى الفتخه  "–تقشية االغحيو والخقابو والتغحيو الرحيو "

ريذ الجامعى باستخجام أساليب التعمؼ الشذط  خالل السجه مؽ شيادة تقجيخ  لمسذاركو الفعالو فى أسبؾع التييئو  لمتج-2
. جامعة السمػ سعؾد-ىـ تبعا لعسادة تظؾيخ السيارات21/10/1431-19السؾافقىـ 10-12/10/1432

 شهادة تمدٌرللمشاركه الفعاله فى الترتٌبات الالزمه لممابلة لجنة المراجعٌن االسترالٌٌن للتمٌٌم االكادٌمى والمشاركه فى-3

 جامعة الملن سعود  (. 2008) 1429/ 11/  14-10المعٌار الخاص بادارة وشئون الطالبات  فى الفتره 

بالسام العلوم " الجوده وتطبٌماتها فى مؤسسات التعلٌم العالى "دورة  بعنوان  شهادة تمدٌر  للمشاركه الفعاله  فى -4

.  2009/ 5/ 26-25الموافك  1430/ 6/ 2-1فى الفتره .والدراسات الطبٌه

 ندوات 

 .جامعة حلوان-كلٌة التربٌة–2014  -12-15بتارٌخ  Cالولاٌة من اإللتهاب الكبدى الفٌروسى "إلامة ندوة بعنوان  -1

 .جامعة حلوان  -2015-4-22بتارٌخ " الغذاء واألمراض السرطانٌة"إلامة ندوة بعنوان  -2
 . 2015-5-7عن بعد فى  حضور ندوة بعنوان التطور التكنولوجى للتعلٌم ومحاور التعلٌم -3
 .2016فبراٌر -22إلامة ندوة بعنوان األمراض الفٌروسٌة المنتشرة بٌن أطفال المدارس    -4
-11-21جامعة حلوان بتارٌخ –كلٌة التربٌة –إلامة ندوة بعنوان كٌفٌة التغلب على أمراض سوء التغذٌة عند األطفال  -5

 . 158بماعة  2017
 . 2018-10-9جامعة حلوان بتارٌخ –كلٌة التربٌة –الصحٌة اإلٌجابٌة فى حٌاة الطفل الٌومٌةإلامة ندوة بعنوان العادات  -6

توعٌة بمخاطر الصحٌة للختان ضمن فعالٌات الصحة وال ثار النفسٌة واالضرار الصحٌة لعملٌة ختان االناثندوة بعنوان أ-7

بمبنى كبار الزوار تبعا النشطة كلٌة  2019-2-25 المٌةالصحة االنجابٌة والنفسٌة للمراة مع االشتران مع منظمة الصحة الع

 .جامعة حلوان–الطب 

اإلرشادات الغذائٌة للطفل "ندوة فى االرشاد االسرى ألولٌاء االمور الطفال ضعاف السمع وذوى االعالات المتعددة بعنوان -8

 .2019مارس  5شٌراتون المطار بتارٌخ -تبعا لمركز نداء للتدرٌب والتنمٌة المهنٌة"
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وذلن فى إطار عمل اللجنة الثمافٌة  (الخطوات األولى فى إسعاف المصاب  فى حالة الطوارئ ) إلماء ندوة  بعنوان  -9

 .21/10/2019جامعة حلوان بتارٌخ –بإتحاد الطالب  كلٌة التربٌة 

  لٌة تربٌة جامعة حلوانن–ب 11بمدرج  2020فى مارس (اإلجراءات الولائٌة لفٌروس كورونا ) إلماء ندوة  بعنوان  -10

جامعة -تبعا لمركز تربٌة الطفل  2020فى أكتوبر (التوعٌة عن فٌروس كورونا وأخطارها ) إلماء ندوة  بعنوان   -11

 Zoom عبر تطبٌك---حلوان 

–كلٌة تربٌة –صحتن اوال مبادرة   إطار أنشطة( تموٌة مناعة الطفل فى ظل جائحة كورونا )إلماء ندوة  بعنوان   --12

 . 2021فبراٌر  12بتارٌخ ...اكتوبر6جامعة 

فبراٌر  20من ضمن أنشطة  مبادرة صحتن أوال فى ( تأثٌراأللعاب اإللكترونٌة على األطفال ) إلماء ندوة بعنوان  -13

 عبر تطبٌك زووم 2021

أغدظذ    22تخبية الظفؾلة السبكخة مؤسسةتبعا ( تأثٌراأللعاب اإللكترونٌة على صحة الطفل ) إلماء ندوة بعنوان  -14
2021 . 

جايعة –كهية انحزبية -"دنحا"انًسًً اإلستعداد واإلحتراز ضد جائحة كورونا عودة التعلٌم الحضورى : ندوة بعنوان -15

 .2021سبحًبز  22-حهىاٌ 

 12تخبية الظفؾلة السبكخة  مؤسسةتبعا ( تموٌة مناعة الطفل فى ظل جائحة كورونا )إلماء ندوة  بعنوان  -16
      2021ديدسبخ

 

 

 نشطه خدمه المجتمع وتنمٌة البٌئهأ

 من األلدم الى األحدث :محاضرات

اسبابيا  وتأ ثيخىا عمى  –أىسيا  انيسيا   نقص الحجيج -القاء محزخات بسخكد بحؾث  باقدام العمؾم والجراسات الظبيو-1
. عمييا   وقج حرمت عمى شيادة تقجيخ.فتيات الجامعو 

باقدام العمؾم والجراسات الظبيو    خالل ( التدسؼ الغحائى البكتيخى )القاء محاضخه  تبعا لمييئو العامو   لمغحاء والجواء   -2
. وقج حرمت عمى شيادة تقجيخ عمييا  10/1429/ 28الفتخه 

عمى السذاريع بسجرسة اللانؾيو اللامشو القاء محاضخه عؽ التغحيو واالمخاض و لػ لمسذاركو فى مذخوع التعمؼ السعتسج  --3
.  1431-6-4واالربعؾن و لػ يؾم اللالثاء 
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ىـ  12/10/1431التجريذ باستخجام أساليب التعمؼ الشذط في يؾم " محاضخة بعشؾان -5

  :دورات تدرٌبٌه 

لعسادة التعميؼ االلكتخونى والتعمؼ عؽ دورة تجربيو فى التعامل ألنغسة التعمؼ األلكتخونى واستخجام السشرو األلكتخونيو تبعا  -
. 1433جامعة السمػ سعؾد فى  -بعج 

 .ىـ1433-5-19الى  1433-4-17الكيام بجورة اسعافات اوليو لظالبات جامعة السمػ سعؾد فى الفتخه  -

 إنجازات تتعمق بكمية التخبية جامعة حمؾان

 2016األطفالاإلنتياء مؽ الئحة الجراسات العميا الخاصة بقدؼ رياض  -1
 2015-2014إلنتياء مؽ الجراسة اإلكتؾارية لحاجة القدؼ مؽ معيجيؽ والييئة السعاونة -2
نؾفسبخ خالل الفرل الجراسى االول   شيخى  اشتخاك فى تشغيؼ فاعميات اليؾم الخاص بالخخجيؽ والتى اقامتو الكمية ف -3

 .2015-2014فى العام الجامعى 
 .عمى مدتؾى الجامعة 19/4/2015يؾم اليتيؼ يؾم األحج السؾافق فى تشغيؼ فاعميات السداىسة الفعالة   -4

 (.2015-11-26السؾافق ( Green Day)اليؾم األخزخ  فى تشغيؼ فاعمياتالسداىسة الفعالة  -5

 .2015-12-3بيؾم العالسى لإلعاقة  فى تشغيؼ فاعمياتالسداىسة الفعالة  -6

 2016فبخايخ -23لمدعادة اإلشتخاك فى فاعميات اليؾم العالسى  -7

 . 2016فبخايخ  25الى .2016فبخايخ 21مؽ –اإلشتخاك فى فاعميات األسبؾع البيئى   -8

 .عمى مدتؾى الجامعة 13/4/2016السؾافق  االربعاءيؾم اليتيؼ يؾم فى تشغيؼ فاعميات السداىسة الفعالة  -9

خالل الفرل الجراسى االول فى ى اقامتو الكمية فالتى التؾعيف اشتخاك فى تشغيؼ فاعميات اليؾم الخاص بالخخجيؽ و -10
 2017-2016العام الجامعى 

 .2016يؾم العالسى لإلعاقةفى نياية عام  فى تشغيؼ فاعمياتالسداىسة الفعالة  -11
خالل الفرل الجراسى االول فى و التى اقامتو الكمية فالتؾعيف اشتخاك فى تشغيؼ فاعميات اليؾم الخاص بالخخجيؽ و -12

 .2019-2018عى العام الجام
 التدرٌب  

بالتشديق مع وحجه  جامعو حمؾان-كميو التخبيو-وحجه ضسان الجؾده ERASMUS Plusالتقجم لسذخوعات االتحاد األوروبى -1
 .2015نؾفسبخ  -التخظيط االستخاتيجى بالجامعو 

 .2016فبخايخ   -  بؾزارة التخبية والتعميؼ بأكاديسية السيؽ لمسعمسيؽ (T.O.T)رئيذ لجشة إعتساد متجربيؽ  -2
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رئيذ لجشة تظؾيخ الحقائب التجريبيو الخاصة بسذخوع إنقا  الظفؾلة بعشؾان التخبية الرحية والتغحية ألطفال السجارس  فى  -3
 .بأكاديسية السيؽ لمسعمسيؽ 1/2018/ 23-22الفتخة 

 :تربٌة الطفل إنجازات التى تمت خالل مركز 

 2015-2014مخكد وضع الخظة التشفيحية لل  -1
 .جامعة حمؾان -تؼ إنذاء مؾقع مخكد تخبية الظفل  -2
. تؼ اعجاد دراسة بسؾاصفات الخوضة تبعا لمكمية -3
وزارة التخبية والتعميؼ و وزارة التزامؽ إعجاد دراسة لسذخوع رعاية وتأىيل األطفال فى عخوف صعبة باإلتفاق مع  -4

 .اليؾندكؾومشغسو الرحو العالسيو واليؾنديفاالجتساعى 
 .تؼ إعجاد بخوتؾكؾل تعاون بيؽ كمية التخبية جامعة حمؾان ومجيخية التخبية والتعميؼ بسحافغة القاىخة -5

 من األلدم الى األحدث :المشروعات البحثٌة

..    "دور بخامج التعميؼ السدتسخ السقجمة مؽ الجامعات الدعؾدية في القزاء عمى األمية" :  مذخوع بحلى بعشؾان -1

 The Role of Continuous Education Programs Organized by Saudi Universities in- :دولي

Literacy—A Case Study of King Saud University International Education Studies; Vol. 10, No. 4; 

2017 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and 

Education  

 "1428 –العؾلسو اللقافيو واثارىا عمى قيؼ الذباب وىؾيتيؼ " مذخوع بحلى بعشؾان  -2

 .1429-1428مجيشة السمػ عبج العديد لمعمؾم والتقشيو  التاريخ  :الجهة الممولة 

الى  1998تتبع شبكة أمخاض القمب الؾعائية بسرخ  دراسة استكذافية مؽ اكتؾبخ "  :  مذخوع بحلى بعشؾان -3
ىؾ دراسة استظالعية تدسح الؾصل بيؽ اإلنجازات والخجمات الرحية  -رشادات تغحوية وصحية لمسخضىا-2000فبخايخ

 . "استظالعية المخاض القمبورعاية  والحرؾل عمى معمؾمات صحيحة عؽ رعاية امخاض القمب

مذاركة مع  .1999االكتذاف السبكخ لرعؾبات التعمؼ ألطفال السجارس االبتجائية بالديتؾن " :  مذخوع بحلى بعشؾان  -4
دراسة استظالعية لسعخفة صعؾبات التعمؼ بيؽ اطفال السجارس   -الفخيق الظبى مؽ تؾعية  صحية وارشادات تغحوية

 ,"الديتؾن االبتجائية فى مشظقة 

ورات د .1997االكتذاف السبكخ ألمخاض سؾء التغحية ألطفال السجارس االبتجائية بالديتؾن "  :  مذخوع بحلى بعشؾان  -5 
ونجوات عؽ امخاض سؾء التغحية  مؽ حيث االعخاض والؾقاية وكحلػ التؾعية التغحوية خاصة ألميات األطفال  تجربية
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السبكخ ألمخاض سؾء التغحية لتجشب السزاعافات لمسخض وسخعة العالج ألطفال السجارس الكتذاف وا التغحية ءالسخضى بدؾ
 " .االبتجائية

:  الدورات التدرٌبٌة فً مجال نظم إدارة الجودة
  2009/ 5/ 26-25فى الفتره .بالسام العلوم والدراسات الطبٌه" الجوده وتطبٌماتها فى مؤسسات التعلٌم العالى " -1

 .جامعة الملن سعود
 . 2009" التفاعل مع االستبانه المطروحه للوصول الى جوده تعلٌمٌه ممٌزه لجامعة الملن سعود" -2
جامعة -تبعا لعمادة تطوٌر المهارات(2009/ 12/10-10"  ) التدرٌس الجامعى باستخدام أسالٌب التعلم النشطتهٌئه " -3

. الملن سعود
جامعة الملن  -تبعا لعمادة التعلٌم االلكترونى والتعلم عن بعد " األلكترونٌهأنظمة التعلم األلكترونى واستخدام المنصه " -4

(. 2012) سعود 
   2006/  12/  4أسس االلتباس العلمى        بالسام العلوم و الدراسات الطبٌه اهمها دورات الملتمى العلمً -5

: مشروعات تطوٌر التعلٌم / األنشطة المختلفة فً مجال نظم إدارة الجودة 
كلٌة علوم األغذٌة ( جامعة الملن سعود)2008-2007من .مصادر التعلٌم تبعا للجان التمٌٌم التطوٌرى رئٌس لجنة -

 والتغذٌة
كلٌة علوم األغذٌة (: جامعة الملن سعود. )2008-2007.رئٌس  لجنة البحث العلمى تبعا للجان التمٌٌم التطوٌرى -

. والتغذٌة
جامعة الملن سعود  . 1429/ 11/  14-10الخاص بادارة وشئون الطالبات  فى الفتره العضو المسئول عن المعٌار  -

(2008 ) 

 


