
السيرة الذاتية                     !       
                                                  

االبيیاناتت االشخصيیة  

االمؤؤهھھھالتت االعلميیة  (بددءاا منن ااالحددثث)    

عبد االفتاحح حسيین  محمد ااحالمم ااالسم بالعربي:

العائلة الجد األب األول

مصريیة االجنسيیة: -

1 1 1 9 6 5 تارريیخ االميیالدد  : -
D D M M Y Y Y Y

مصر – محافظة  االشرقيیة  مكانن االميیالدد:

متزووجة االحالة ااالجتماعيیة:

مايیو 2010 تارريیخ االتعيیيین بالجامعة: 400369 االرقم االوظظيیفي بالجامعة: 

قسم تمريیض ااالططفالل   االقسم االتابع لهھ:     

Hussienahlam@yahoo.c
om

اايیميیل آآخر Amhussien 
ud.edu.sa

  اااليیميیل االرسمي للجامعة

االلغاتت االمكتسبة 

االتحدثث االكتابة االقرااءةة االلغة

ااجيید ااجيید ااجيید االعربيیة

ااجيید ااجيید ااجيید ااالنجليیزيیة

--- --- --- أأخريي

االبلد االجامعة االتخصص االدررجة االتارريیخ

مصر جامعة االزقاززيیق تمريیض ااالططفالل االدكتوررااةة 2003

مصر جامعة االزقاززيیق تمريیض ااالططفالل االماجستيیر 1995
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االمؤؤهھھھالتت ااالخررىى  (بددءاا منن ااالحددثث)    

االجواائز ووااألووسمة ااألكادديیميیة 

االمناصب وواالخبرااتت االمهھنيیة االسابقة (بدءاا باالحدثث) 

ااالبحاثث االمنجزةة: (شاملة أأبحاثث االماجستيیر وواالدكتوررااةة) 

مصر جامعة ااسيیوطط االتمريیض االعامم االبكالورريیوسس 1987

 

االبلد االجامعة االتخصص االدررجة االتارريیخ

االتارريیخ االجواائز ووااألووسمة االمؤسسة االتعليیميیة

2009 ااالكادديیميیة االدووليیة للعلومم االصحيیة بالدمامم جائزةة االتميیز ااالكادديیمى 

االجامعة/االبلداالتخصص/االقسماالمنصب ااالكادديیميااليمن

جامعة االدمامم  تمريیض ااالططفاللااستاذذ مساعد  ااالنن/ 2013 2010

كليیة االعلومم االصحيیة -ووززااررةة تمريیض ااالططفاللااستاذذ مساعد    20032004  
االصحة االدمامم  

جامعة االزقاززيیق - مصر تمريیض ااالططفالل مدررسس 19952003  

جامعة االزقاززيیق - مصرتمريیض ااالططفاللمدررسس مساعد1995 1991 

جامعة االزقاززيیق - مصرتمريیض ااالططفاللمعيیدةة19891991

االتارريیخ ااسماء االباحثيین عنواانن االبحث
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ااالبحاثث االحاليیة:  

االل 

ااالبحاثث االمنشوررةة وواالمقبولة في ددوورريیاتت علميیة أأوو مؤتمرااتت ووندووااتت محكمة:  

CONTRIBUTION TO SCIENTIFIC CONFERENCES & SYMPOSIA :( list events that have been 
participated in in the last three years only) 

االمشارركاتت في االمؤتمرااتت وواالندووااتت االعلميیة: (ااددررجج االمشارركاتت في 3 االسنوااتت ااالخيیرةة فقط) 

1995 ااحالمم محمد حسيین االعاوومل االتي تتعلق باالنتهھاء االمبكر للرضاعة االطبيیعيیة في مديینة 
االزقاززيیق ( ماجستيیر )

1

2003 ااحالمم محمد حسيین   برنامج تعليیمي تدرريیبي للممرضاتت االالتي يیعملن في مجالل 
االرعايیة االتمريیضيیة لالططفالل ناقصي االوززنن في االمستشفيیاتت 

االحكوميیة بمديینة االزقاززيیق 

2

2004 اامالل غريیب سباقق –ااحالمم محمد 
حسيین – حامد محمد عزبب

االصرااعع   بيین االواالديین  وو ااالبناء االبالغيین   في مصر 3

ااسماء االباحثيین عنواانن االبحث

  حسب معرفة اامهھاتت ااالططفالل االصابيین بالتشوهھھھاتت وواالعيیوبب  اافكارر محمد ررجب –عزةة االسيید –ااحالمم محمد حسيین 
االخلقيیة بكل من االمملكة االعربيیة االسعودديیة ووجمهھورريیة مصر 

االعربيیة    

1

 2

االتارريیخ ااسم االناشر/ االمؤتمرأأوو االندووةة عنواانن االبحث

1

2

االمكانن وواالتارريیخ نوعع االمشارركة 
(حضورر٬، تحدثث٬، تنظيیم)

االعنواانن

 3  مبني 11 28-4-201
بالجامعة ووكليیة االتمريیض

حضورر     ندووةة علميیة ووووررشة عمل عن فن ووعلم
OSCE

 كليیة15-5-2013
 االتمريیض جامعة االدمامم

حضورر  Course portfolio   ووررشة عمل

 مستشفي االملك فهھد 
االتعليیمي بالخبر      

4/2/2010-3

حضورر االموااضيیع االساخنة لالمرااضض 
االسريیريیة في ططب ااالططفالل

5/6- 2 -2011 
 مستشفي االملك فهھد
   االتعليیمي بالخبر

حضورر Attending in Hot Topics in 
Pediatrics 5االموااضيیع االساخنة 
 فى ططب ااالططفالل

 مستشفي االملك2-2012
 فهھد   االتعليیمي بالخبر

حضورر  االموااضيیع االساخنة فى ططب6 
ااالططفالل
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االعضوويیة في االمؤؤسساتت االعلميیة وواالمهھنيیة 

عببء االتددرريیسس ااالكادديیمي: 
مررحلة االبكالوورريیووسس: 

 كليیة11-12/1/2011
 االتمريیض وومبني 11
 بالجامعة-االدمامم

حضورر  – مشارركة بالمعرضض 
االمصاحب للمؤتمر  

ااالتجاهھھھاتت االجديیدةة في االتدرريیب 
االصحى باستخداامم االمحاكاةة

6 / 2010مبني 
11بالجامعة-االدمامم 

حضورر  - تنظيیم  ندووةة عن مقدمة في االبحث االعلمى 

2010 كليیة االتمريیضجامعة 
االدمامم 

حضورر  ندووةة تدرريیبيیة مع شموعع ااالمل عن 
االووصوولل إإلى بعيیدد االمنالل ووااالستقاللل منن 
خاللل تكنوولووجيیا االمعلووماتت ووااالتصاالتت

االتارريیخ االعنواانن االهھيیئة/ االجمعيیة نوعع االعضويیة
1989 حتي 

ااالنن 
االقاهھھھرةة – شاررعع االقصر االعيیني  نقابة االتمريیض  عضوةة  1

2

3

4

نوعع االمشارركة (محاضر٬، منسق)  ااسم االماددةة/ االمقررر

منسقة-محاضرةة  االتطورر وواالنمو في ااالططفالل  االفرقة االثالثة                        

مساعدةة منسقة-محاضرةة  االتطورر وواالنمو في ااالططفالل االفرقة االثالثة                        

تمريیض ااالططفالل االفرقة االراابعة   محاضرةة 

مساعدةة منسقة-محاضرةة تمريیض ااالططفالل االفرقة االراابعة

االنساء وواالتوليید االفرقة االثالثة  محاضر

مساعدةة منسقة-محاضرةة االتطورر وواالنمو في ااالططفالل االفرقة االثالثة

محاضر تمريیض صحة االمجتمع االفرقة االراابعة (مصر)

محاضر  ااساسيیاتت االتمريیض االفرقة االثانيیة ( مصر)

محاضر علم نفس االطفل  (مصر) 

ااساسيیاتت االتمريیض االفرقة االثانيیة(ااكادديیميیة االعلومم االصحيیة)   منسقة - محاضر

منسقة - محاضر تمريیض ااالططفالل االفرقة  االثالثة(كليیة االعلومم االصحيیة )  

منسقة - محاضر تمريیض باططني ووجرااحي االفرقة االثانيیة (ااكادديیميیة االعلومم 
االصحيیة 
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مررحلة االددررااساتت االعليیا: 

ااالشرراافف ااالكادديیمي وواالمشارركة كممتحنن خاررجي أأوو ددااخلي: 

االعضوويیة باللجانن االمختلفة: 

خدمة االمجتمع  

نوعع االمشارركة (محاضر٬، منسق)  ااسم االماددةة/ االمقررر

محاضر تمريیض ااططفالل حديیثي  االوالددةة   1

االتطورر وواالنمو في ااالططفالل   محاضر 2

علم نفس االطفل   محاضر 3

تمريیض ااالططفالل االمتقدمم  محاضر 4

محاضر ماددةة االتثقيیف االصحي  5

االتارريیخ االمؤسسة االتعليیميیة االمستوىى / االتخصص

2012-2011 كليیة االتمريیض جامعة االدمامم    ااشراافف علي ررسالة ماجستيیر تمريیض 
ااالططفالل

1

2014-2013 كليیة االتمريیض جامعة االدمامم   ااشراافف علي ررسالة ماجستيیر تمريیض 
ااالططفالل

2

 2011-2010
2012 -2011

كليیة االتمريیض جامعة االدمامم االمشارركة في اامتحاناتت االبكالورريیوسس 
االنظريیة وواالعمليیة  - االماجستيیر لتمريیض 

ااالططفالل    

3

2013-2012 كليیة االتمريیض جامعة االدمامم االمشارركة في اامتحاناتت االعمليیة وواالنظريیة 
تمريیض االنساء وواالوالددةة للفرقة االثالثة  

4

االتارريیخ االمؤسسة االتعليیميیة االلجنة

2010 حتي ااالنن  كليیة االتمريیض جامعة االدمامم عضوةة في لجنة ااالشراافف ااالكادديیمي     1

2011 حتي ااالنن كليیة االتمريیض جامعة االدمامم عضوةة في لجنة االمخاططر االتي  تندررجج تحت 
لجانن ااالعتمادد ااالكادديیمي  

2

2011 حتي ااالنن كليیة االتمريیض جامعة االدمامم منسقة جدااوولل ااالختباررااتت االفصليیة 
وواالنهھائيیة

3

2011 حتي ااالنن كليیة االتمريیض جامعة االدمامم منسقة معمل تمريیض ااالططفالل  4

االتارريیخ االمكانن/ االمؤسسة االخدمة 

2012 كليیة االتمريیض جامعة االدمامم/جمعيیة فتتاتت 
االخليیج االخيیريیة  

تدرريیس ماددةة صحة ااالمم وواالرضيیع  1
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تارريیخ آآخرر تحدديیثث للبيیاناتت: 

2011/20----2010/2011
12

كليیة ااالدداابب –جامعة االدمامم  تدرريیس ماددةة االصحة وواالليیاقة  2
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