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تية لذا ا  السرية 

. وهي تعمل كأستاذ مساعد يف قسم 2014أسرتاليا يف يونيو  يفعىل درجة الدكتوراه يف الصحة من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا  العمرانحصلت أروى   -

 .2014إدارة وتقنية املعلومات الصحية يف جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ، اململكة العربية السعودية منذ عام 

	مشاريع بحثية. 8وأجرت أكرث من ات بحثية استشار ، ومنهجية البحث. وقد شاركت يف أكرث من ى عىل اإلحصاء الحيوي، علم األوبئةيركز عمل الدكتور أرو   -  

	ساهمت الدكتورة أروى يف إنشاء وتطوير قسم الصحة العامة يف كلية الصحة العامة يف جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.  -  

	. وقد شاركت يف مؤمتر دويل.علميةمقاالت محكمة يف مجالت  6حتى اآلن  العمران"لقد نرشت الدكتورة   -  

للغوية ا   املهارات 

	تحدث  	   	كتابة   	قراءة   	اللغة  
√	   √	   √	   	العربية  
√	   √	   √	   	االنجليزية  
	   	   	   	أخرى  

	  

	   



	  

	  

األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان   	مكان الصدور   	الشهادة األكادميية   	التاريخ  
	برزبن، اسرتاليا   كلية الصحة العامة، جامعة كوينزالند 

	للتكنولوجيا  
 دكتوراه يف الصحة
	البحث املمتاز) (مرشحة لجائزة  

	م ٢٠١٤يونيو   

	برزبن، اسرتاليا   كلية الصحة العامة، جامعة كوينزالند  
	للتكنولوجيا  

ماجستري يف الصحة العامة (علم الوبائيات و 
	البحث العلمي)  

	م ٢٠٠٩نوفمرب   

كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة  الدمام، اململكة العربية السعودية
	الدمام  

تقنية و ادارة املعلومات بكالوريوس يف 
	الصحية  

	م ٢٠٠٧يونيو   

	  
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

	تقييم استخدام املضادات الحيوية يف االطفال من قبل والديهم يف اململكة العربية السعودية   	الدكتوراه  
	املاجتسري   

	اململكة العربية السعودية، رشق مبستشفى امللك فهد الجامعي الدويةأمناط استخدام ا   	مرشوع تخرج البكالوريوس  
	  

األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ   	مكان وعنوان جهة العمل   	رتبة الوظيفة  
	ـ حاليا ٢٠١٤اكتوبر     قسم تقنية و ادارة املعلومات الصحية، كلية الصحة العامة، جامعة الدمام

	الدمام، اململكة العربية السعودية  
	استاذ مساعد  

	٢٠١٢ـ يونيو  ٢٠١٢فرباير     كلية الصحة العامة، جامعة كوينزالند للتكنلوجيا
	برزبن، اسرتاليا  

محارض يف مادة الوبائيات (دوام 
	جزيئ)  

	٢٠١١ـ يونيو  ٢٠١١فرباير     جامعة كوينزالند للتكنلوجيا
	برزبن، اسرتاليا  

محارض يف مادة االحصاء (دوام 
	جزيئ)  

	٢٠١٤ـ اكتوبر  ٢٠١٠يوالي     قسم تقنية و ادارة املعلومات الصحية، كلية الصحة العامة، جامعة الدمام
 الدمام، اململكة العربية السعودية

	محارض  

	٢٠١٠ـ يوالي  ٢٠٠٨نوفمرب     قسم تقنية و ادارة املعلومات الصحية، كلية الصحة العامة، جامعة الدمام
 الدمام، اململكة العربية السعودية

	معيد  

	٢٠٠٨سبتمرب ـ  ٢٠٠٨فرباير     قسم الشؤون الصحية، يف مستشفى رويال برزبن
 برزبن، اسرتاليا

	طالب امتياز  

	 ٢٠٠٨ـ فرباير  ٢٠٠٧اكتوبر     قسم الجودة، مستشفى السعد التخصيص
 الخرب، اململكة العربية السعودية

	طالب امتياز  

 

األحدث) من  اإلدارية (بدءا   املناصب 

	التاريخ   	املكتب    	املنصب اإلداري  
	حاليا - ٢٠١٧مايو    قسم إدارة و تقنية املعلومات الصحية، كلية الصحة العامة، جامعة 

	االمام عبدالرحمن بن فيصل  
	منسقة شؤون االمتياز  

	كلية الصحة العامة، جامعة الدمام ٢٠١٦ـ جون   ٢٠١٥سبتمرب    	رئيسة لجنة تطوير الطالبات  
	   	   	  

	  
 

 

 



	  

	  

لعلمية ا  اإلنجازات 

	 األبحاث العلمية املنشورة  
	(بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)  

	جهة النرش وتاريخ النرش   	عنوان البحث   	أسامء الباحثني   #	  
مجلة الطب الرسيري و 

	)٢٠١١التشخيص (  
االفراط يف استخدام املضادات الحيوية يف االطفال الذين يعانون من 

التهاب الجهاز التنفيس العلوي يف اململكة العربية السعودية: العوامل 
	املؤثرة و الحلول املقرتحة  

اروى العمران، زيانج ـ يونج هو، 
 كامريون هريست

١	  

مجلة االمراض املعدية و 
)٢٠١٢الصحة العامة (  

و موثوقية االداوات املصممة لقياس العوامل التي  دراسة مصداقية
	تؤثر يف االفراط يف استخدام املضادات الحيوية  

هو،  اروى العمران، زيانج ـ يونج
	كامريون هريست  

٢	  

مجلة علم االوبئة و الصحة 
 )٢٠١٣العاملية (

تقييم االفراط يف استخدام املضادات الحيوية يف االطفال الذين يعانون 
من التهابات الجهاز التنفيس العلوي يف اململكة العربية السعودية: 
	انشاء اداة لقياس وجهه نظر االباء عن املضادات الحيوية (اداة بابا)  

اروى العمران، زيانج ـ يونج هو، 
	كامريون هريست  

٣	  

مجلة مخرجات الصحة و جودة 
	)٢٠١٣الحياة (  

تقييم االفراط يف استخدام املضادات الحيوية يف االطفال الذين يعانون 
من التهابات الجهاز التنفيس العلوي يف اململكة العربية السعودية: 

عن املضادات الحيوية قياس مصداقية اداة قياس وجهه نظر االباء 
	(اداة بابا)  

اروى العمران، زيانج ـ يونج هو، 
	كامريون هريست  

٤	  

الصحة العامة   BMCمجلة 
)٢٠١٤( 

تقييم صحة بناء و موثوقية اداة قياس وجهه نظر االباء عن املضادات 
 الحيوية (اداة بابا)

اروى العمران، زيانج ـ يونج هو، 
دونج سن، عبدالله يوسف، -جيانج
	ريون هريستكام  

٥	  

مجلة علم الوبائيات 

)(sunnyvale )٢٠١٥( 
استخدام االباء للمضادات الحيوية يف االطفال يف اململكة العربية 

 السعودية
اروى العمران، زيانج ـ يونج هو، 

دونج سن، عبدالله يوسف، -جيانج
	كامريون هريست  

٦	  

	  
 املشاريع البحثية املنتهية

	تاريخ البحث   	أسامء الباحثني عنوان البحث   #	  
	٢٠١٦يونيو    عيادة الطب النفيس يف  امناط عدم حضور

	مستشفى امللك فهد الجامعي  
 اروى العمران، بيان حريري

	طالبات: هناء بودي، ملياء املحيسن  
	  

	  



	  

	  

	األبحاث الحالية  
	أسامء الباحثني عنوان البحث   #	  

	جاهزية أطباء االسنان  يف السعودية لعالج ذوي االحتياجات الخاصة    الدورسيأعضاء هيئة التدريس: اروى العمران، حصة 
	امللحم، لولوة امللحم، شوق باكودحبينة الطالبات:   

	  

	   	   	  
	  

 املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية
 

	مجال املساهمة   	عنوان املؤمتر املكان والتاريخ   #	  
	عرض شفوي    فالينسيا، اسبانيا

	٢٠١٥، ٦ـ  ٤اغسطس   
	املؤمتر الدويل الثالث لعلم الجراثيم و االمراض املعدية   	  

 

	  
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية  
 

	مجال املساهمة   	املقرر رقم املقرر   #	  
	ساعة تدريس اسبوعياً (نظرية) ٢   HIMT	  211	   	االحصاء الحيوي االسايس   ١	  
	ساعة تدريس اسبوعياً (نظرية)  ٢   HIMT	  224	   	مقدمة يف علم الوبائيات   ٢	  
 ساعة تدريس اسبوعياً (نظرية)  ٢
	ساعة تدريس اسبوعياً (عملية) ١  

HIMT	  415	   	االحصاء الحيوي التحلييل   ٣	  

 ساعة تدريس اسبوعياً (نظرية)  ٢
 ساعة تدريس اسبوعياً (عملية) ١

HIMT	  411	     البحث العلمي

	HIMT ساعات اسبوعية ٦  424	     مرشوع تخرج
 

	رقم املقرر: رشح املقرر) -وصف مخترص ملقررات املرحلة الجامعية التي تم تدريسها (عنوان املقرر  
	  

	االحصاء الحيوي األسايس   	  HITM	  211	  
  االصحيیة  االمعلووماتتوو  تقنيیة    إإددااررةة  فرريیقق  منن  كجززء  االحيیوويي  ااإلحصاء  ااستخدداامم  منن  االططالبب  تمكنن  سووففذذهه  االماددةة  هھھھ

  مهھني  تقيیيیممل  االططالبب  تأهھھھيیلل  إإلى  االددووررةة  ووتهھددفف.  وواالتحليیلل  ااإلحصائي  االتقيیيیمم  في  ااألساسيیة  االمهھاررااتت  تووفيیرر  عنن  االمسؤؤوولة
  ووتحليیلل  اناتتاالبيی  ووتقدديیمم  االبيیاناتت٬،  ووإإددااررةة  ووجمع  لتقيیيیمم  االمططلووبة  االعيیناتت  أأخذذ  تقنيیاتت  تصميیمم  خاللل  منن  االصحيیة  ررعايیةلل

  قططاعع  في  تغيیيیرر  االسيیاساتت  	بشأنن  االمووجهھة  االقررااررااتت  التخاذذ  األددلةك  ااإلحصائيیة  االمعلووماتت  ووااستخدداامم  االبيیاناتت٬،  ووتفسيیرر
	.االصحة  

1	  

	HIMTاالحيیووييمقددمة  في  ااإلحصاء    224	  	  
  ووهھھھوو.  بئةااألوو  علمم  في  االمستخددمة  االمختلفة  االددررااسة  تصاميیمم  وويیغططي  ااألووبئة  علمم  في  ااألساسيیة  االمفاهھھھيیمم  االمساقق  هھھھذذاا  يیقددمم
	.لسعوودديیةاا  االعرربيیة  االمملكة  في  ااألووبئة  علمم  أأيیضاماددةة  اال  ووتغططي.  ااألووبئة  علمم  في  االمنططقي  وواالتفكيیرر  االسببيیة  يیغططي  

  

2	  

	HIMTالتحلييل االحصاء الحيوي   415	  
/    عنن  االمسؤؤوولة  االصحيیة  لمعلووماتتوو  تقنيیة  اا  إإددااررةة  فرريیقق  منن  جززءاا  يیكوونوونن  أأنن  منن  االططالبب  تمكنن  سووفف  هھھھذذهه  االماددةة
  استخددااممب  االبيیاناتت  ووتحليیلل  االصحيیة٬،  االررعايیة  تقدديیمم  ووجووددةة  االصحيیة  االررعايیة  إإددااررةة  مجالل  في  االبحووثث  تصميیمم  في  االمشارركة

3 



	  

	  

  لددعمم  االبحووثث  نتائج  يیتمكنن  االططالبب  منن  تفسيیرر  أأنن  أأيیضا  االمتووقع  وومنن.  SPSS  وو  minitab:  مثلل  ااإلحصائيیة  االبرراامج
  .االقرراارر  صنع  عمليیة

	البحث العلمي  HIMT	  411	  	  
ووتقنيیة    ااررةةووإإدد  االصحيیة  االخددماتتفي    االبحووثث  في  يیتعلقق  فيیما  ووخاصة  االبحثيیة  االتصاميیمم  أأساسيیاتت  ووفررهھھھذذهه  االماددةة  سووفف  ت

  في  االبحووثث  منن  ااالستفاددةة  على  قاددرريینن  ليیكوونوواا  االططالبب  إإعدداادد  هھھھووااألساسي  منن  هھھھذذهه  االماددةة    االهھددفف.  االصحيیة  االمعلووماتت
  أأددلة  أأساسس  على  ووجيیددةة  آآمنة  صحيیة  ررعايیة  على  للحصوولل  قررااررااتهھمم  ااتخاذذ  على  ووتددرريیبهھمم  االمستقبلل٬،  في  االمهھنيیة  حيیاتهھمم
	.االسليیمم  االعلمي  االبحثث  يیحددددهھھھا  االتي  االصلة  ووذذااتت  بهھا  وومووثووقق  صالحة  

 

	  
	العليا الدراسات  

 
	مجال املساهمة   	املقرر رقم املقرر   #	  

	MQPS ساعات اسبوعيا ٣  603	   	تطبيق اإلحصاء الحيوي   	  
	   	   	   	  

	  
	رقم املقرر: رشح املقرر) -وصف مخترص ملقررات املرحلة الجامعية التي تم تدريسها (عنوان املقرر  

MQPS603  :(تطبيق اإلحصاء الحيوي) 
رعاية لألساليب اإلحصائية يف مجال تحسني جودة ال عميلالوصفي واالستقرايئ والتطبيق ال املفاهيم األساسية لإلحصاء طالباتيقدم هذا املقرر لل

لتحليالت اإلحصائية و بعض االصحية وسالمة املرىض. تشمل املوضوعات التي يتم تناولها مفاهيم االحتاملية األساسية وطرق التقدير واختبار الفرضيات 

	,Chi-‐squareمثل:   t-‐test,	  ANOVA,	  Correlation,	  and	  Regression	  
خدام كل تيتم إجراء جلسات معملية عملية عىل الكمبيوتر للسامح للطالب مبامرسة تنظيف البيانات وإدارة البيانات وطرق التقدير املختلفة. يتم اس

	SPSSو  Minitabمن   

1	  

	  
	اإلرشاف عىل األبحاث الجارية  

	التاريخ   	الجهة   	العنوان   	الشهادة العلمية   #	  
٢٠١٦	   قسم إدارة و تقنية املعلومات الصحية، جامعة 

	االمام عبدالرحمن بن فيصل  
االسنان لعالج ذوي  جاهزية أطباء

	االحتياجات الخاصة  
	بكالوريوس   	  

٢٠١٨	   قسم إدارة و تقنية املعلومات الصحية، جامعة 
	االمام عبدالرحمن بن فيصل  

	   	بكالوريوس   	  

	  
األحدث) من  ءا  املجتمع (بدا وخدمة  للجنات  وا اإلدارية  	 املهامت   

	اللجناتعضوية   
	الجهة   	املنصب   	إىل   	من   #	  

 ١ ٢٠١٨ حاليا عضو يف لجنة البحث العلمي كلية الصحة العامة
لية كادارة و تقنية املعلومات الصحية يف قسم 

	الصحة العامة  
 ٢ ٢٠١٧ حاليا عضو يف لجنة الجودة

	كلية الصحة العامة     ٢٠١٥ ٢٠١٦ عضو يف لجنة تأسيس قسم الصحة العامة
لية كادارة و تقنية املعلومات الصحية يف قسم 

	الصحة العامة  
	عضو يف لجنة مرشوع التخرج   	حاليا   	٢٠١٦يناير    ١	  

	كلية الصحة العامة   	رئيسة لجنة تطوير الطالبات   	حاليا   	٢٠١٦سبتمرب     

	  
 
 
 
 



	  

	  

	االستشارات العلمية  
	وقت جزيئ -وقت كامل    	الجهة   	إىل   	من   #	  
	وقت جزيئ   قسم التغذية العالجية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة االمام 

 عبدالرحمن بن فيصل
٢٠١٨	   ٢٠١٧	   	  

	وقت جزيئ   قسم العالج الطبيعي، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة االمام عبدالرحمن 
	بن فيصل (طالبة ماجستري)  

٢٠١٨	   ٢٠١٦	   	  

	وقت جزيئ   	االمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة بقسم األطفال، كلية الط   ٢٠١٦ ٢٠١٧ 	  
	وقت جزيئ   	كلية الطب، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل   ٢٠١٦ ٢٠١٧ 	  

	  
 العمل التطوعي

	الجهة   	نوع التطوع   	إىل   	من   #	  
	   	   	   	   	  

 

الخ)  . . لتقنية  ا املعلومات,  تقنية  الشخصية (الحاسب,  واملهارات   الكفاءات 

	برنامج   SPSS		1 لإلحصاء الحيوي    
	برنامج   STATA		2 لإلحصاء الحيوي    
	3 للمراجع البحثية   	Endnoteبرنامج   

 

 

تحديث  آخر 

01/	  06	  /2018	  
	  


