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الشخصية  املعلومات 

 مرصيةالجنسية | 

	20/3/1960تاريخ امليالد |

	تعليم التمريض القسم |

	awelsayed@uod.edu.saالربيد الجامعي الرسمي |

	31605الهاتف الخاص باملكتب |

للغوية  ا  املهارات 

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

	
األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	مرص  1995 الدكتوراه جامعة اسيوط-كلية التمريض
	مرص  1987 املاجستري جامعة اسيوط -التمريض	كلية
	مرص  1982 البكالوريوس جامعة االسكندرية -كلية التمريض 

	
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

	عىل منو الرضيع لألمهاتتثقيفي   غذايئتأثري برنامج    	الدكتوراه
	الوالدةاعتقادات ومامرسات االمهات للعناية بحديث  	املاجستري

	
األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة
حتى االن 26/10/2008 	اململكة العربية السعودية–جامعة الدمام –كلية التمريض  

 استاذ مشارك

2008اكتوبر -2007سبتمرب  	جمهورية مرص العربية -جامعة اسيوط -كلية التمريض 
 استاذ

  2008سبتمرب -2001يونية 
	جمهورية مرص العربية -جامعة اسيوط -كلية التمريض

 استاذ مساعد

2001يونية  -1995يناير   
	جمهورية مرص العربية -جامعة اسيوط -كلية التمريض

 مدرس

1995يناير  -1988فرباير   
	جمهورية مرص العربية -جامعة اسيوط -كلية التمريض

 مدرس مساعد

1984-1988  
	جمهورية مرص العربية -جامعة اسيوط -كلية التمريض

 معيدة



	

	

 

األحدث) من  اإلدارية (بدءا   املناصب 

	التاريخ 	املكتب  	املنصب اإلداري
2006-2008	 	جامعة اسيوط  رئيس قسم  متريض االطفال

1998-2006	 	جامعة اسيوط ن اكادميية) والطالب (شئو  وكيلة كلية التمريض لشئون  التعليم
	ورئيس قسم متريض االطفال

1996-1998	 	جامعة اسيوط 	وكيلة كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث

	
لعلمية ا  اإلنجازات 

 األبحاث العلمية املنشورة

	
	جهة النرش وتاريخ النرش 	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

) 7(  )4( ملجلدمجلة اسيوط العلمية للتمريض 

	2016 أبريل
115	

 واالختبار الرسيري القائم عىل االهداف ) OSCE( تأثري
 دراسة"  التمريض يف الطالب تقييم طرق ة عىلاملبارش املالحظة 

	" مقارنة

	عواطف السيد  –ماجدة محمد   	

	
	األبحاث العلمية املقبولة للنرش

 
	تاريخ القبول 	املجلة 	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

	2016ديسمرب   ISSN واملامرسة، والتعليم الرتبية مجلة

	ISSN 1735-2222) ورقة(
	.288X-2222) الين أون(

وخز الوريد عىل  الثلج قبل ةوضع كامد تأثري: 
	لدى األطفال يف سن املدرسة  حدة  األمل

هدى  -عواطف السيد -فضيلة العلو
	محمد افع

	

	
	املشاريع البحثية املنتهية

 
	تاريخ البحث 	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

2014	 لدى   حدة  األملوخز الوريد عىل  الثلج قبل ةوضع كامد تأثري: 
 األطفال يف سن املدرسة

	

 فضيلة العلو
 عواطف السيد

	هدى نافع

	

2013	 فاتر بني األطفال التسفيج الرأس مقابل ال الرذاذ عىلفعالية 

 .الجامعي بالخربملك فهد  صابني بالحمىامل

	

 فاطمة الحامد
 عواطف السيد
	محمد الغامدي

	

 جيةالفسيولو  االستجابة عىل الكانغر رعاية أثر 2012

لحديث الوالدة العضيل الحقناألمل بواسطة  من الناتجة  

 نوف بجاد املطريي
 عواطف السيد احمد

 عالء الدجاين

	

	
 األبحاث الحالية

	
	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

الخدج مع متالزمة  لألطفالتأثري وضع الطفل نامئا عىل بطنه و ظهره عىل منط التنفس 
	التنفسية الضائقة

 خديجة الحامدي
 عواطف السيد
	احالم حسني

	

	تأثري الحقيبة املدرسية عىل منطقة الظهر لطالبات املرحلة املتوسطة مبدينة الدمام.  روان الغامدي
 هدى نافع

	عواطف السيد

	



	

	

 

	
	املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية

 
	مجال املساهمة 	عنوان املؤمتر املكان والتاريخ #	

	حضور )16/9/2014( 11جامعة الدمام مبنى   NCAAA	 1	
	حضور  3جامعة الدمام كلية التمريض ج

)26/5/2013(  

	2 تحليل االسئلة االختيارية

	حضور  3جامعة الدمام كلية التمريض ج
)19/5/2013(  

	ورشة عمل عن التعليم 3	

	حضور  3جامعة الدمام كلية التمريض ج
)13/5/2013(  

	4 البورتوفوليوورشة عمل عن 

	حضور )8/5/2013( 11جامعة الدمام مبنى  	5 االوسيك علم وفن 
	حضور )22/4/2013( 11جامعة الدمام مبنى  	ورشة عمل عن البحث االكلينييك  6	
	حضور 19/4/2013-16الرياض  	واملؤمتر الدويل للتعليم العايلاملعرض   7	
	حضور  3جامعة الدمام كلية التمريض ج

)1/4/2013(  

	تفسري رسم القلب 8	

	حضور  3جامعة الدمام كلية التمريض ج
)22/125 /2012 (-2/1/2013  

	–Learning	eالتعليم االلكرتوين 9	

	حضور  3جامعة الدمام كلية التمريض ج
)18/12/2012(  

	Library	Elsevierمكتبة السفري 10	

	حضور 16/11/2012 11جامعة الدمام مبنى   	
	

	workshop	Blueprintالبلو برنت 11	

	
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية
 

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
	تدريس نظري وعميل لطالبات الفرقة الرابعة 1610431	 	متريض أطفال 	

	تدريس ومنسق للتمريض املوازي 211	 	االم والطفل متريض صحة 	
	 متريض نساء ووالدة   تدريس طالبات الفرقة الثالثة

	 مهارات التعليم  تدريس ومنسق للربامج املوازي
	 مراحل النمو والتطور  تدريس ومنسق لطالبات الربامج املوازي

	
	الدراسات العليا

 
	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	

	تدريس ومنسق املقرر 2601550	 االطفال املتقدممتريض   	
	تدريس 	 		متريض حديث الوالدة 	

	تدريس ومسق املقرر 	 	 علم امراض االطفال
	تدريس  2601551	 	 علم نفس الطفل
	تدريس  	 	 تثقيف صحي

	تدريس ومنسق املقرر 	 	 منع العدوي
	



	

	

	
	اإلرشاد األكادميي للطالب

	
	إىل 	من 	عدد الطالب 	املرحلة #	
	االن 2012	 	طالبات) 127-(مجموعة  135 -42 	البكالوريوس  	

	
 
 

  والدكتوراهاإلرشاف عىل رسائل املاجستري 

	2008قبل عام  ودكتوراهتم االرشاف عىل رسائل ماجستري 
	

املجتمع  وخدمة  للجنات  وا اإلدارية  	املهامت 
	

	عضوية اللجنات
 

	الجهة 	املنصب 	إىل 	من #	
	جامعة الدمام–كلية التمريض  	مساعد رئيس وحدة البحث  العلمي 	االن 	2016سبتمرب  	
	جامعة الدمام–كلية التمريض  	عضو لجنة االختبارات 	االن 	2016ابريل  	
	جامعة الدمام–كلية التمريض  	عضو لجة الدراسات العليا 	االن 	2016ابريل  	

	
 

	
الشخصية واملهارات   الكفاءات 

	الحاسب 1	
	

 

تحديث  آخر 

21/12/2016	


