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للغوية  ا  املهارات 

		تحدث 	كتابة 	قراءة 	اللغة
	جيد جدا 	جيد جدا 	العربية جيد جدا 
	جيد جدا 	جيد جدا 	جيد جدا 	االنجليزية

	
األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	 	جامعة االسكندرية 	دكتوراه  2010 

	 	جامعة االسكندرية 	املاجستري  2007	
	 	جامعة االسكندرية 	البكالوريوس 2000	

	
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

	عالقة االكتئاب،تقدير الذات،ومعتقدات البنيه العقليه السلبيه باالعراض الذهانيه االيجابيه ملرىض الفصام  	الدكتوراة
	عن التقييد الجسامىن االمراض النفسيهفعال املرىض والعاملني مبستشفى أ ردود  	املاجتسري

	
األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة
27-1-2013	 	جامعه الدمام  	استاذ مساعد 

2010	 	جامعة االسكندرية 	مدرس 
2007	 	جامعة االسكندرية 	مدرس مساعد 

 
 
 
 
 

	
 



	

 

لعلمية ا  اإلنجازات 

	األبحاث العلمية املنشورة	
	جهة النرش وتاريخ النرش 	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

	 تاثري برنامج تعليمى عىل معارف  واتجاهات  ومامرسات االمهات 
 راديإ	ل الذين يعانون من   التبول الالاالطفا

	

 زينب حسن حسن عثامن   	.د
   د. صفاء ابو العزم عثامن عىل 

	       د.نعمه محمد محمد كامل    

1	

IOSR	Journal	of	
Nursing	a	nd	
Health	Science	

(IOSR-JNHS 	(May.	
-	Jun.	2016 	

	الصحة	لتمريض	الرسيري	التدريب	يف	التمريض	طالبات	تجارب
 ةنوعي	دراسة	:النفسية

	

 شوكان	آل عيل	أمربةد/ 
	       د.نعمه محمد محمد كامل

2	

	  باستخدام السيناريوهات لطالب التمريض النفىستعليم املهنية 

	
 محمد  عراقى 	.د

 د.نعمه محمد محمد كامل       
 د/ عبد الله القحطاىن
 ا.د/مهدى ابو املدىن 

	د. احالم حسني                                                          

3	

Egyptian	Journal	
of	Health	care	
volume	6,		No		(4)	
Dec,2015	

بني العقلية   ةوتنظيم العاطفة والرفاهيالذهنية  ةالعالقة بني اليقظ
 بكلية التمريض	 كادميينياأل التمريض  معلمي

	

 فاطمة حسني رمضان/د

 ريم محروس فرج منيىس/د
	       د.نعمه محمد محمد كامل

4	

Journal	of	Nursing	
Education	and	
Practice				2015,	
Vol.	5,	No.	8	

يه الحسية حالة الرفاه،العالقة بني ارضاِء الحاجات النفسيِه 
التدريس بكلية 	اعضاء هيئة العمل بني ىف يقنيال الوظيفية وعدم

 التمريض 

	

 د.نعمه محمد محمد كامل
	       د/ابتسام عىل ابو حشيش

5	

Journal	of	public	
administration	
and	policy	
research	2014,	
5(6)	141-144	

طالب كلية  بني ،الفاعلية واملشاركة السياسية املتوقعةالهوية 

	.2011يناير  25بعد ثورة  التمريض
  د/ابتسام عىل ابو حشيش

 د.نعمه محمد محمد كامل      

	

6	

Life	Science	
Journal	2013;10(3)	

بني العاملني  ةالتعاطفية العاطفِي واالستجابة بني الوعي العالق
 األمراض النفسيةى مبستشف

 7 محمد محمد كامل د.نعمة

 
 
 

 األبحاث الحالية
	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

الذكاء العاطفي عىل مستوى الوعي العاطفي وكذلك 	تأثري برنامج تدريبي ملهارات

	.جامعة الدمام	كلية التمريض		بني طالب الدرايسوالدافع األكادميي، اإلجهاد 
 كاملد.نعمة 

 د.عال الشني
 د.الهام العتيق
 د. مها املدىن

 د. محمد عراقى
 م . زهراء املعرب

 م. روبينز جاكوب
 الطالبه بتول 

 الطالب محمد زيد

	



	

 
 

	املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية
 

	مجال املساهمة 	عنوان املؤمتر املكان والتاريخ #	
 الثاىن عرش	املشاركة بعرض بوسرت  مبؤمتر عني شمس 

"	Emerging	technological	Advances	&	
the	future	of	the	world	of	nursing	
care	" 

	

25th	-		26	
November	-

2015	

		مؤمتر عني شمس  
	الثاىن عرش 
	

	

	
	العضويات واللجان املشارك فيها

		 االكادمييعضو بلجنة االرشاد  •
	(خدمة املجتمع )ىف لجان االعتامد 11بلجنة عضو 	 •

	
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية
 

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
	منسق املقرر 1610-331	 	متريض نفىس وصحه عقليه 	

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

	
	( تدريس الجانب النظرى)    132مقرر علم نفس  1	

	مقرر نظم املعلومات  ( تدريس الجانب النظرى) 2	
 3 مقرر متريض مسنني ( تدريس الجانب النظرى)

 4 تدريس الجانب النظرى)مقرر علم  االحصاء والوبائيات (
 5 مقرر طرق البحث ( تدريس الجانب النظرى)

 6 معمل)ووالده( ء مقرر متريض نسا
 7 مقرر حاالت حرجه( معمل)

 
 

	اإلرشاد األكادميي للطالب
	

	إىل 	من 	عدد الطالب 	املرحلة #	
2016	 2015	 44	 	الفرقه الثانيه 	
2017	 2016	 40	 	الفرقه الثالثه 	

	
 
 
 
 
 
 



	

 
 

	اإلرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراة
	

	التاريخ 	الجهة 	الشهادة العلمية العنوان #	
	نتهاءتم اإل  	الدمامجامعه  إيجاد و مقارنة عدم القدرة عىل تسمية املشاعر 

بني طاقم التمريض العاملني مبستشفى الصحة 
 النفسية واملستشفى العام 

	

	ماجستري  	

	مازال مستمر 	جامعه الدمام 	الكشف املبكر عن إكتآب ما بعد الوالدة
والعوامل املرتبطة به يف املنطقة الرشقية للمملكة 

	العربية السعودية

	ماجستري  	

 
 

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

	
	ICTP 1اكامل دورة الكمبيوتر 

	
 

تحديث  آخر 

29/11/2016	


