
	

	

	 

 هدى محمد نافع السيد 
 ستاذ مساعدأ 

	
	

الشخصية  املعلومات 

 مرصيةالجنسية | 

	1968-7-3تاريخ امليالد |

	تعليم التمريض القسم |

	hmelsayed@uod.edu.sa|الربيد الجامعي الرسمي 

	

للغوية  ا  املهارات 

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

 

األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	مرص  الزقازيق

	2004 الدكتوراة

	مرص 	الزقازيق
	1998 املاجستري

	مرص  الزقازيق
	1991 البكالوريوس

	
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

لوالدة مبستشفى للممرضات عىل معدل حدوث عدوى املستشفيات داخل وحدة العناية املركزة لالطفال حديثى ا يثر الربنامج التثقيفأ 
	الزقازيق الجامعى

	الدكتوراة

لوالدة ا يحديث طفالستشفى بوحدة العناية املركزة لأل املمرضات تجاة طرق التحكم ىف العدوى البكتريية الناتجة من امل يمدى وع
يمبستشفى الزقازيق الجامع  

	املاجتسري

 

األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة

2008	 	الدمام -امللك فيصل جامعة 	ستاذ مساعد  أ 

2003	 	مرص –املنصورة  جامعة 	مدرس



	

	

1998	 	مرص–املنصورة  ةجامع  مدرس مساعد

1991	 	مرص–املنصورة  ةجامع  معيدة 

 

لعلمية ا  اإلنجازات 

	األبحاث العلمية املنشورة	
	

	جهة النرش وتاريخ النرش 	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

عىل   الطفيلية املعوية العدوى من الصلة ذات وتأثري الخطر عوامل  –املعهد العاىل للصجة 
	املدارس أطفال ما قبل 

ملياء امني عوض .سحر سليامن .هدى  
	محمد نافع

1	

	–	للصجة العاىل املعهد 	هدى نافع .ليىل ابو سامل  طفال دون العامني مامرسات واشكاالت التغذية يف األ  2	

	مرص –طفال باملنصورة لرعاية الصحية  يف مدارس رياض األ جودة ا –	للصجة العاىل املعهد 	هدى نافع .ملياء امني عوض  3	

املجلة التمريضية بجامعة 
 الزقازيق 

ء ومعلوماتهم  عن مدى رعايتهم ألطفالهم املصابون بااعتقاد اآل 
   عريضبااللتهاب البويل الغري 

	هدى نافع .ملياء امني .ليىل ابو سامل  4	

املجلة العلمية 
 باالسكندرية 

رض السكر املعتمد عىل املدرسني واملمرضات عن م اءباآل معلومات 
 االنسولني  

	هدى نافع .ملياء امني عوض  5	

 االتحاد يةمجلة جمع
 العريب لجراحي املسالك

 لبنان؛ ، البولية

ملدرسة قبل ا طفال ماأ  يفالالعريض  البويلدوث االلتهاب معدل ح
  مقارنة باملستوي االجتامعي واالقتصادي

	هدى نافع .باسم وديع ,ملياء امني 6	

للتعليم  املجلة العلمية
 والتدريب 

 الوالدة لحديثي  ةتوقعامل النتائج عىل للوالدين  الصحى التثقيف أثر

	.املختونني الذكور واألطفال
يرس جعفر .هدى نافع .كامليش بال 

	.ابتهال املؤمن 
7	

للتعليم  ةالعلمي ةاملجل
	والتدريب

امدات الثلج قبل الوخد الوريد ستخدام كامل بعد مدى قوة األ 
	  ةتجريبي ة:دراس ةطفال بعمر املدرسلأل 

هدى .	د.عواطف السي.	فضيله منصور االلو
	نافع

8	

للتعليم  ةالعلمي ةاملجل
	والتدريب

مقارنه  دراسة :معتقدات األمهات ومعدل حدوث الرضاعة املطلقة
	السعوديات واملرصيات  األمهات

	9 هدى نافع .لطيفه الدورسى 

	
 األبحاث الحالية

	
	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

	رهن ىف مدينه الدماماثر شنطه الظهر لطالبات املدارس املتوسطه عىل ظهو  	روان سليم الرتىك.عواطف السيد احمد.هدى نافع  	
	جودة الحياة لدى األطفال ىف سن املدرسة املصابني باألنيميا املنجلية مبدينة الخرب 	فاطمه الصوماىل .ليىل ابو سامل .هدى نافع  	

	
	املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية

 
	مجال املساهمة 	عنوان املؤمتر ريخاملكان والتا #	
attendance	 KFHOU	,building	B	,11-2016	 BD	infusion	therapy		training	program	 	
attendance	 Conference	Hall	Building	11,	

University	of	Dammam,2016	
وريادة  ريةبعنوان  ( بناء البيئة  االبتكا الربنامج العام

)األعامل 	
	



	

	

attendance	 Red	Hall,	nursing	college		,2-2016	
	

-	 ةاللقاء التعريفي عن بنك املسئولية  االجتامعي 	
	

	

attendance	 University	of	Dammam-	Dept.	of	
Medical	Education	Site	1	auditorium	
,15	to	16	/2/2016	

Teaching	Professionalism	–	Workshop	
.	

	

attendance	 Conference	Hall	Building	11,	
University	of	Dammam,2016	

-Communication	skills	as	a	domain	of	
national	qualification	framework	

	

attendance	 Site	one	,2016	 10	th	Hot	topic	in	pediatric	medicine.	 	
attendance	 1/2/2015	

Building	11	
Staff	development	 	

attendance	 4	to	5-2-	2015	
Building	11	

Emergency	car:	the	golden	hour	&	
beyond	

	

attendance	 Conference	room	building	11,2014	 Creating	a	course	portfolio	 	
attendance	 KFU	-10	to	11	/11/2014	 Assessment	of	written	exams		 	
attendance	 UOD	-21	to	22	/	9	/	2014	 Teaching	for	better	learning	 	
attendance	 UOD-2	to	3/3/2014	 Effective	of	OSCE	planning		 	
attendance	 Site	1-	5	to	7/3/2014	 8th	Hot	topic	of	pediatric		 	
attendance	 KFU	.12/12/2013	 Research	skills	development	in	

Kingdom	:from	idea	to	outcome		
	

attendance	 Site	1-	28-8-2013	 Effective	methods	of	student	
assessment		

	

participant	 Building	11	–UOD,11-12/1/2011	 the	new	trends	in	advanced	health	
training	:use	of	simulation		

	

participant		 Building	11	–UOD	,7/6/2010	 Introduction	to	research		 	
attendance	 Building	11	–UOD	,11-14,april	-2010	 Women	health		 	
attendance		 Site	1,3-4-february	2013	 	

Hot	topic	4,clinical	pearls	in	pediatric		
	

attendance		 Site	1,3-4-february	2010	 	
Hot	topic	4,clinical	pearls	in	pediatric		

	

speaker,	 First	international	scientific	
conference	union	of	nurses	graduates	
at	Alexandria	faculty		of	nursing	
15/3/2007	

Does	the	quality	of	health	care	in	
private	nursery	school	at	Mansoura	
need	improvement	?	

	

speaker,	 Third	international	scientific	
conference	maternal	and	child	care	
center(Child	rights	between	
legislation	and	application	)		22-23/3-
2006		

Rights	of		preschool	age	children	at	
nursery	school	at	maternal		child	care	
center	at	Mansoura	university		

	

speaker	 	Fifth	national	scientific	conference	
Arab	union	of	cardiology	in	Egypt	28-
8-2007	

	Parents	and	Feeding	pattern	of	
infants		 

	

	
 



	

	

	العضويات واللجان املشارك فيها
	االرشاد األكادميي	 •
	 االعتامد األكادميي	 •

	
لتدريس ا  أنشطة 

 الجامعية
	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
	يونظر  تدريس عميل NURS	252	 	ساسيات متريض أ  	

	يونظر  عميلتدريس  	 	متريض الباطنى والجراحى  	
	يونظر  عميلتدريس  1610-431	 	متريض اطفال  	
	يونظر  عميلتدريس  1610-431	 	تجسري  متريض اطفال 	
	يونظر  عميلتدريس  1610-342      	 	منو وتطور  	
	يونظر  عميلتدريس  	 	البحث املعتمد عىل االدله والرباهني  	
	يونظر  عميلتدريس  	 	 أمومة وطفولة متريض 	

	
 ملرحلة الجامعية التي تم تدريسهاامقررات 

	ساسيات متريض أ  1	
	يوالجراح باطنيمتريض ال 2	
	طفال متريض أ  3 
	تجسري  طفالأ متريض  4 

	منو وتطور  5 
	والرباهني  البحث املعتمد عىل األدلة  

	ةوطفول أمومة	متريض  

	
 الدراسات العليا

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
	 تدريس عميل ونظري 2601550	 املتقدم األطفال متريض 	 	

	 نظري تدريس 2601549	 يات مهنة التمريض اخالق  	
	يونظر  تدريس عميل 2601549	 	 متريض حديثى الوالدة 

	يتدريس نظر  1610-342:	 	 النمو والتطور ىف االطفال 
	يونظر  تدريس عميل :	2601547	 	 التقييم املتطور لصحة الطفل 

	يتدريس نظر  2601552	 	 التحكم ىف العدوى 
	يتدريس نظر  :	2601554	 ال ىف االطف التثقيف الصحي  	

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

	                 2601550املتقدم                                                                                   األطفال متريض 1	
2601549                                                                            خالقيات مهنة التمريض       أ   2	

   2601549متريض حديثى الوالدة                                                                                      

   :342-1610                                                   طفال                             و والتطور يف األ النم

   2601547                                                                             التقييم املتطور لصحة الطفل



	

	

   2601552                                                                                          التحكم يف العدوي

   2601554:                                                                             االطفال  التثقيف الصحي يف

	
	اإلرشاد األكادميي للطالب

	
	إىل 	من 	عدد الطالب 	املرحلة #	

2014	 2012	 12	 	ةالثاني 	
2017	 2015	 8	 	ةالرابع 	

 
 

	اإلرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراة
	

	التاريخ 	الجهة 	العنوان 	الشهادة العلمية #	
2014	 	الدمام  ةجامع

	
 النتائج عىل للوالدين  الصحى التثقيف أثر

 الذكور واألطفال الوالدة لحديثي  املتوقغة

	.املختونني

	ماجستري 	

2015	 	الدمام ةجامع ثلج قبل ستخدام كامدات الامل بعد مدى قوة األ 
 ة:دراس ةطفال بعمر املدرسوريد لأل الوخد ال
	ةتجريبي

	ماجستري 	

2013	 	الدمام ةجامع مهات لطرق العوامل املؤثرة عىل اختيارات األ 
	ضاع ر اال 

	 	

2016-17	 	الدمام  ةجامع  عىل ةالظهر لطالبات املدارس املتوسط ةشنط أثر
	الدمام ةظهورهن ىف مدين

	 	

2016-17	 	الدمام ةجامع الحياة لدى األطفال ىف سن املدرسة  جودة
	املصابني باألنيميا املنجلية مبدينة الخرب

	 	

	
	اإلرشاف عىل األبحاث الجارية

	
	التاريخ 	الجهة 	العنوان 	الشهادة العلمية #	
2016-17	 	جامعه الدمام  عىل  ةاملتوسطالظهر لطالبات املدارس  ةثر شنطأ 

	الدمام ةمدين يفظهورهن 
	ماجستري  	

2016-17	 	جامعه الدمام جودة الحياة لدى األطفال ىف سن املدرسة 
	املصابني باألنيميا املنجلية مبدينة الخرب

	ماجستري 	

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

	
	

	عضوية اللجنات
 

	الجهة 	املنصب 	إىل 	من #	
	يكادمياالعتامد األ  	ةمقرر اللجن 2016	 2009	 	

 

	



	

	

	ات العلميةاالستشار 
	

	وقت جزيئ -وقت كامل  	الجهة 	إىل 	من #	
	جزيئ وزارة الصحة املرصية مشاركة مع منظمة 

	ةالعاملي الصحة
2016	 2006	 	

	
	العمل التطوعي

 
	الجهة 	نوع التطوع 	إىل 	من #	

	ةالسعودي–فتات الخليج  	يونظر  تدريس عميل 2014	 2012	 	
	مرص-جمعية نور الهدى الخريية 	دارة عضو مجلس إ  2016	 2006	 	

 

	
الشخصية  واملهارات   الكفاءات 

	
	ستخدام الكمبيوتر ات مهارا 1	

	
 

تحديث  آخر 

09/12/2016	


