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ً

ً

ً

ً

اً ًالتدرجًالوظيفًى:ًثالثا

ً

ًإلًىًمًن جهة العمل الوظيفة 

1984ً1985ًًجامعةًاإلسكندريةً–كليةًالطبًًًطبيبًامتيازًبالمستشفىًالجامعى

1985ً\09\1985ً09\03\01ًمديريةًالشئونًالصحيةًباإلسكندريةًطبيبًعاًم

1985ً1989ً\09\10ًجامعةًاإلسكندريةً–كليةًالطبًًمعيدةًبقسمًالتشريًح

1989ً1995ًًجامعةًاإلسكندريةً–كليةًالطبًًمدرسًمساعدًبقسمًالتشريح

1995ً2001ًًجامعةًاإلسكندريةً–كليةًالطبًًمدرسًبقسمًالتشريح

2001ً2008ًًجامعةًالملكًعبدًالعزيًزً–كليةًالطبًًأستاذًمساعد

2008ً2019ًًجامعةًاإلسكندريةً–كليةًالطبًًأستاذًمساعد

2008ً2020ًًجامعةًالملكًعبدًالعزيًزً–كليةًالطبًًأستاذًمشارك

ًالًن2020ًًجامعةًاإلسكندريةً–كليةًالطبًًأستاذًمتفرًغ

 

  

ا:ًالتخصصًالعام ًًًًو المجهر اإللكترونى الهستولوجى  التخصصًالدقيق:ًوًالجنًةتشريحًالًرابعا

 

 

 :ًالخبراتًالفنيةًوالمهاراتًالمرتبطةًبالتخصصااًمساخ

Duration Special Experience 

لطلبة طب تدريس علم التشريح العام و التشريح العصبى وعلم األجنة  سنة 35  

سنة 20  شرح محاضرات و عملى و حلقات نقاش ووضع امتحانات  

سنة 15  
تدريس علم التشريح العام و التشريح العصبى و التشريح السطحى وعلم األجنة إلى الدراسات العليا  

 ماجستير و دكتوراة فى التشريح كلية الطب 



سنة 15  تدريس علم التشريح العام و التشريح العصبى وعلم األجنة السنة الثانية والدراسات العليا طب األسنان 

سنة 15  تدريس علم التشريح العام إلى السنة الثانية صيدلية  

سنة 15  تدريس علم التشريح العام إلى السنة الثانية عالج طبيعي و تغذية و اشعة  

سنة 10 التشريح العام وعلم األجنة لماجستير التمريضتدريس علم   . 

سنة 10  
مدرس للمشكلة تعلم. التقييم الشفهي لمهارات حل  (. PBLمحاضرات ،عملية التعلم القائم على حل المشكلة

 .SDL و SPP( المشكالت لطالب الطب 

سنة 15 شراف على رسائل الماجستير والدكتوراهاال  . 

سنًة4ً التنفسىمنسقة مقرر الجهاز    

سنًة5ً  عضوة فى لجنة مقرر الجهاز التناسلى 

سنًة2ً بولىعضوة فى لجنة مقرر الجهاز ال   

سنًة7ً  مقابالت لطالب الطب   

سنًة20ً جتماعات والندوات والمؤتمرات المحاضرات العلمية وااال    

سنًة10ً الملك عبدالعزيزمشرف أكاديمي على طالبات كلية الطب في السنة الثانية والثالثة جامعة    

سنًة11ً  .رائدة لجنة التوعية االسالمية بشطر الطالبات بكلية الطب 

  

اً  المهاراتًالعامًة:ًسادسا

ًًً:الحاسبًاآللى .1

ًمبتدًأًمتوسطًعالًىًإسمًالمهارًة

Word ⱱًًً

Excelًⱱًًً

PowerPointًⱱًًً

Web Designًًًً

ًًًًبرمجةًقواعدًالبياناًت

ًًً ًً          )حدد(:ًأخرى

 ًًً

 

ًًً:اللغاتًاألجنبية .2

ًًئمبتدًمتوسطًمتقدًمًاللغًة

ⱱًًًًاللغةًالنجليزيةًً



ⱱًًًًاللغةًالفرنسيةًً

ًًًً

ًًًً

 

ًً:مهاراتًأخرى .3
 

ًًًً

 

ً

اًبعسا  وورشًالعمًلًًالدوراتًالتدريبية:ًا

ًمالحظاًت تدريب جهة ال ها تاريخ أو ورشة العمل  مسمى الدورة

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز2002ً تدريبية لكيفية استخدام اللوحة السوداء  دورة.

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز2002ًًرشادي للطالب الدورة تدريبية إلعداد المنهج ا.

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز ISO 9001:2000  ً1429 تطبيق نظام ادارة الجودة

ًًسكندرية اال جامعة 2007ًًإعداد كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا دورة.

ًًسكندرية اال جامعة 2006ًًدورة استخدام التكنولوجيا في التدريس.

ًًسكندرية اال جامعة 2006ًًدورة تصميم المقرر .

ًًسكندرية اال جامعة 2005ً دورة أخالقيات وآداب المهنة .

ًًسكندرية اال جامعة 2005ً التدريس تجاهات الحديثة في الدورة ا

ًًسكندرية اال جامعة 2005ً دورة مهارات التفكير.

ًًسكندرية اال جامعة 2005ً ت الدورة إتخاذ القرار و حل المشك

ًًسكندرية اال جامعة 2005ً دورة مهارات العرض الفعال 

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز1425ً في أساليب التقييم المختصة باالختبارات المنعقدة   دورة.

Designing and Executing an Objective 

Structured Practical Exam 
ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًزً

PBL Tutor Training Program 2008ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Effective use of internet Explorer 7 ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

SPSS 1427ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Assessing Students’ Performance 1428ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز1423ً دورة التعلم اإللكتروني والرعاية الصحية اإللكترونية 

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز1425ً الطالب دورة إعداد و إستخدام دليل 

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز1430ً الدورة التحضيرية لتقييم الطالب 

Strategic Improvement Plan workshop 2007ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز



Advanced presentation Skills workshop 2006ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Latest update on research of the 

Neurodegenerative Disease 
2010ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Item construction rather type A MCQ . 2011ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Formative Assessment and Reflection ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Sample size calculation and power of the 

study 
ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Student Assessment Made Easy 2009ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Workshop inauguration of the Center of 

Excellence for Osteoporosis Research . 
2008ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Simulation in Health Education workshop 2010ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز2014ً اراتب خت االدورة أساليب التقييم المختصة ب 

E-Library 2012ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Balanced score 2009ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ًًالعزبًزجامعةًالملكًعبد2010ًً تصال الدورة تعلم وتدريس مهارات ا

Professionalism 2009ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Assessment Tool Box workshop 2011ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Practical use of the Six steps Approach for 

standardizing student aassessment 
2011ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Enhancing Integration Through 

Assessment workshop 
2012ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Up to Date Demonstration & Skills 

Training 
2012ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Proquest Online Databases 2013ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

Blackboard essential training E-learning 2014ًًًًالعزبًزجامعةًالملكًعبد

Web Endnote as Reference Management 

Tool 
2016ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Mind Mapping: a Versatile Medical 

Education Tool the use of Technology in  

your Career 

2014ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ً

Academic Counseling workshop 2012ًًًًالعزبًزجامعةًالملكًعبد

ورشة تدريبية للمرشدين االكادميين اللرشاد االكاديمى  

بجامعة الملك عبد العزيز و تطورة و االرشاد االكاديمى  

 اإللكترونى

2013ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ً

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز2014ً "حتياجات التدريبيةال المدرب الناجح" ا

ًًالملكًعبدًالعزبًزجامعة2014ًً دورة تحدى الصعاب 



فاعلية التعليم االلكترونى فى تطبيق معايير الوقاية من  

االلتهاب الرئوى المصاحب لجهاز التنفس الصناعى  

 على ممرضى وحدة العناية المركزة 

2016ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ً

ورشة عمل (التواصل االجتماعى و خدماته عبر شبكة  

 تويتر 
2016ً

ًالعزبًزجامعةًالملكًعبدً
ً

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًزDropbox( 2016ً( دورة التخزين السحابى فى برنامج

Workshop on Stereological Techniques & 

Scientific Writing 
2015ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Application of SPSS in heath science 

research 
2016ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

Quality standards for E- exam design 2017ًًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز2017ً دورة كتابة االسئلة المتعددة

Quality Electronic Assessment using 

(Question  Mark) 
2017ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

The Web of Science, Journal Citations 

Reports and EndNote training workshop 
2017ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

ضمان جودة تقييم الطالب استنارة بالمعايير الوطنية  .

 والدولية 
2018ً

ًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز
ً

ًًجامعةًالملكًعبدًالعزبًز2018ً طرق التقييم فى قاعة المحاضرات و اثناء المحاضرة .

 

ً

ا:ًالخمناث ًالتدريسيًةبراتًا

 المقررات التى سبق تدريسها على المستوى الجامعى )داخل وخارج الجامعة(

 مالحظات  إلى  من  الجامعة  الكلية  الفرقة  المقرر 

1985ً2001ًًًالسكندريًةًطبًًًالثانيةًوًالثالثةًًًالتشريحًوًعلمًالجنًة

وًالتشريحًًًًالتشريحًوًعلمًالجنة

 العصبًى
2001ً2020ًًًالملكًعبدًالعزيًزًطبًالثانيةًوًالثالثًة

التشريحًًًًالتشريحًوًعلمًالجنة

 العصبًى
2010ً2020ًًًالملكًعبدًالعزيًزًالسناًنًثانيًة

ًثانيًة التشريًح
صيدلةًوًعالجًً

ًطبيعىًوًتمريًض
2010ً2020ًًًالملكًعبدًالعزيًز

التشريحًوًعلمًالجنةًوًالتشريحًً 

ًالعصبًى
2010ً2020ًًًالعزيًزالملكًعبدًًطبًًًماجستيرًوًدكتوراًة

 

اً  األنشطةًالمجتمعيةًوالعامة:ًتاسعا



ًالكتابةًفىًالصحفًالعامةًوالمعرفةًعضويةًالجمعياتًاألهليًةًالندواتًالعامًة

  ً

  ً

ًًً:أنشطةًأخرًى
 

 

 

 األنشطةًالعلميًة:ًعاشرااً

ًًًًًًخالل العشر سنوات السابقة( )  المؤتمرات .1

ًمنظمًمستمعًإلقاءًبحًثًمتحدًثًللمؤتمرالجهةًالمنظمةًًاسمًالمؤتمًر

المؤتمر السنوى الثالث و العشرون للجمعية  
 العلمية للعلوم التشريحية 

لملتقى العلمى الثالث لطالب و طالبات كليات  ا
 العلوم االساسية 

   1428ملتقى االنتاج االكاديمى الثالث لعام

  1429االنتاج االكاديمى الرابع لعام  ملتقى. 
   1430ملتقى االنتاج االكاديمى الخامس لعام .
  1432ملتقى االنتاج االكاديمى السادس لعام.
   1433ملتقى االنتاج االكاديمى السابع لعام.

   1434ملتقى االنتاج االكاديمى الثامن لعام

الملتقى العلمى الرابع لطالب و طالبات جامعة  
 الملك عبد العزبز

First Sciences Meeting of Health 
Science College for girls 

Neuroscience Research Awareness 
Day 

ندوة علميه عن التهاب الكبد الفيروسي ج و  
التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيصه و  

 عالجه 

 ندوة علميه عن هشاشة العظام المنعقدة

التشريحية بطريقة   محاضرة عن تحضير العينات
 البالستيناشن 

The Egyptian anatomical society the 
31 annual scientific conference. 

Research Day 2012 for Faculty of 
Medicine 

 

 

 

ً

ً

ًالزهًرقسمًالتشريحًطبً

ً

ً

ً

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 جامعة الملك عبد العزيزكلية الطب 

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 العزيزكلية الطب جامعة الملك عبد  

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز

 

 قسم التشريح 

 طب االزهر

كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز
  

 

 

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

 القاءًبحًث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاءًبحًث

 

 

 

 

 

 

 

 القاءًبحًث

 

 القاءًبحًث

 

 

 

 

 

 

 مستمع 

 مستمع 

 مستمع 

 مستمع 

 مستمع 

 مستمع 

 مستمع 

 مستمع 

 

 

 

 مستمع 

 

 مستمع 

 

 مستمع 

 مستمع 
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شهاداتًتقديرًًًً–أوسمةًً-جوائزًً .2

ً...إلخ

شكرًوًتقديرًمنًوكالةًعمادةًشؤونًالطالبًالنشطةًالطالباتًالنجاحًفعالياتً_

1439ًًً-1431االنشطةًمنًعامً

2012ًًًشكرًوًتقديرًمنًعميدًكليةًالطبًللمشاركةًفىًيومًالبحثًلكليةًالطبً

2016ًشكرًوًتقديرًمنًعميدًكليةًالطبًالختارىًدكتورةًمتميزةًعامًً

1435ًولىًعامًالمتميزةًاللجنةًالتوعيةًاإلسالميةًحصلتًعلىًرائدةً

1441ً-1431المساهمةًفىًانجاحًفاعلياتًاالنشطةًالطالبيةًمنذًعامً

 

 

 

ًًً:اإلشرافًعلىًالرسائلًالعلميًة .3

ًعددًالرسائلًالتىًمازالتًتحتًاإلشراًفًمناقشتهًاعددًالرسائلًالتىًتمًً

11ًًًالماجستيًر •

ًًًالدكتوراًه •

 

ًًًً:األبحاثًالعلمية .4

11ًًإجمالىًعددًاألبحاثًالعلميةً: •

4ًًً:عددًاألبحاثًالمنشورةًبالدورياتًالمحلية •

2ًًعددًاألبحاثًالمقبولةًوالمقدمةًبمؤتمراتًداخلًالبالدً: •

5ًًبالدورياتًاألجنبيةً:عددًاألبحاثًالمنشورةًً •

ًًعددًاألبحاثًالمقبولةًوالمقدمةًبمؤتمراتًخارجًالبالدً: •

 

 

اًبمؤتمراتًبيانًاألبحاثًالمنشورةًأوًالمقبولةًوالمقدمةً أوًعالميا ًا ًمحليا

Research Work Published or Presented in National and International Meetings:ً



 خه( والقائمين به والمجلة المنشور بها أو المؤتمر المقدم به البحث وتاري عنوان البحث)يذكر 

“Anatomical study of the recurrent laryngeal nerve” Acceptance in the scientific conference of Article 1 

the Egyptian Anatomical Society November 1990.ً

“Anatomical study of the rectus abdominis muscle and its clinical application” published by  Article 2 

(Bulletin of Alexandria faculty of medicine) Vol. 41; 1: 2005.ً

ats 3 “Histological study on the possible protective effect of nifedipine on kidney of albino rArticle  

treated with cyclosporine (A) after unilateral total nephrectomy” published by (The scientific journal of 

Al- Azhar medical faculty (girls)) Vol. 27, 1: January, 2006.ً

ed by (Bulletin of “Anatomical study of the superficial branch of the radial nerve” publishArticle 4  -

Alexandria faculty of medicine) Vol. 42; 2: 2006.ً

: “Anatomical study of arterial and nerve supply of sternocleidomastoid muscle with its clinical Article 5 - 

application” published by (The Egyptian journal of anatomy) 2007.ً

“Relation between cutaneous nerves and superficial veins of the leg: anatomical and : Article 6 - 

histological study” Acceptance in the scientific conference of the Egyptian anatomical society 2007. ً

variations of the ascending pharyngeal  : “Anatomical study of the carotid bifurcation and originArticle 7 -

and superior thyroid arteries” published by Folia Morphologica. 2011; Vol. 70, No. 1, pp. 47–55.ً

: “Anatomical variation of brachial artery bifurcation” published by Saudi Med J 2013; Vol. 34 Article 8 - 

(9), 908-12.ً

“Anatomical Variations of the Thyroid Gland” published by Life Science Journal 2014; 11(9), Article 9:  - 

922-26.ً

“The Role of Combined Nicotine and Caffeine Administration on The Histological Structure of  Article 10:- 

the Rat Urinary Bladder with a Special Reference to P53” published by J Cytol Histol 2017; 8 (2): 455. DOI: 

10.4172/21577099.1000455 ً

induced nephrotoxicity in -fluorouracil -arginine against 5-rotective effect of L“The possible pArticle 11:  –
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Examiner for master thesis:ً

 1. The effect of sibutramine on histological structure of adipose tissue (perirenal fat) in guinea pigs.ً

 2. The effect of immobilization stress on the myocardium in rats. ً

3. Comparative study between different species on histology of skin. ً

4. Is the E and PR expression of normal breast tissue taken in core biopsy different from that around 

resected carcinoma? ً

5. The effect of aging on the testis of the albino rat: a histological study. ً

6. The effect of aluminum on the histological structure of the small intestine of the albino rat and 

probable protective effect of vitamin E. ً



Supervision on thesis: Supervisor on master degree In Technical Anatomy and Histology for students in 

KAU:ً

 1. Anatomical variations of the median nerve. ً

2. Anatomical variations of superior thyroid artery and external branch of superior laryngeal nerve. ً

3. Anatomical Variations of Profunda Femoris Artery (PFA) ً

4. Anatomical Variation of the Renal arteryً

 5. Pancreaticobiliary maljunction ً

6. Anatomical variations of the flexor carpi ulnaris muscle.ً

 7. Anatomical Variations of the Left Coronary Artery. ً

8. The relationship between foot length, Hand length and Height in Humans. ً

9. Anatomical variations of the anterior belly of digastric muscle.ً

 10. Anatomical variations of the palmaris longus muscle. ً

11.Anatomical Variations of the Coronary Sinusً
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