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 C.V انغيشة انزاحيت 

 

 د. دانٛب يحًذ ًْبو يحًذ  االعم

 يذرش انشحبت انعهميت

 ؽفبل .جبيؼخ ديُٕٓركهٛخ رٚبع األ جٍت انعمم 

 dr.dalia_hamam@yahoo.com انبشيذ اإلنكخشَوي

 33336341014 انخهيفُن

 

 انمؤٌالث انعهميت 

 

 )ػهى َفص انطفم(دكزٕراِ انفهطفخ فٗ انزرثٛخ رخظض  أخش مؤٌم دساعي

 2332 عىت انحصُل عهيً

 يؼٓذ انذراضبد انزرثٕٚخ . جبيؼخ انمبْرح  انجبمعت 

 يظر انذَنت

 ػهى َفص انطفم  انخخصص 

 

 انخذسج انُظيفي

 

 انُظيفت جٍت انعمم

 (2333هٛخ رٚبع األؽفبل )يذرش ثك جبمعت دمىٍُس

 (2333 – 2332)رطٕٚر انًُبْج ثًركس رٚبع األؽفبل خجٛر يُبْج  مشكض حطُيش انمىبٌج

 (2332 – 2331) ؽفبل ثئدارح انٕاٚهٗ انزؼهًٛٛخ يحبفظخ انمبْرحأيٕجٓخ رٚبع  َصاسة انخشبيت َانخعهيم 

 (2332) ادارح انٕاٚهٗ انزؼهًٛٛخ يحبفظخ انمبْرح -انذػى انفُٗ ثًرحهخ رٚبع االؽفبل  َصاسة انخشبيت َانخعهيم 

 (2332 – 2336) ثبدارح انٕاٚهٗ انزؼهًٛٛخ يحبفظخ انمبْرح هًخ رٚبع أؽفبليؼ َصاسة انخشبيت َانخعهيم 

مشكض حىميت انطفُنت 

 انمبكشة

 – 2331) خجٛر ٔيذرة ثًركس رًُٛخ انطفٕنخ انًجكرح انزبثغ نٕزارح انزرثٛخ ٔانزؼهٛى

2330) 

 (2332 – 3990) نمبْرحثبدارح انٕاٚهٗ انزؼهًٛٛخ يحبفظخ ا يؼهًخ رٚبع أؽفبل َصاسة انخشبيت َانخعهيم 

 

 اإلوخبج انعهمي

 

 َصفً وُعً

 و2334 "" فبػهٛخ ثرَبيج نؼت األدٔار فٙ رًُٛخ ثؼغ يٓبراد انزفكٛر انُبلذ نذ٘ ؽفم يب لجم انًذرضخ بحث مبجغخيش

" "فبػهٛخ ثرَبيج لبئى ػهٗ ؽرٚمخ انًشرٔع فٗ رًُٛخ ثؼغ يٓبراد يب ٔراء انًؼرفخ نذٖ األؽفبل بحث دكخُساي

 و2332

 فبػهٛخ اضزرارٛجٛخ خرائؾ انزفكٛر فٙ رًُٛخ يٓبراد ػبداد انؼمم نطفم يب لجم انًذرضخ  حشقيت بحث

كخب نُصاسة انخشبيت 

 َانخعهيم

 2334-2332انزطجٛمبد انزرثٕٚخ نرٚبع االؽفبل كزت 

نًجبل فٌُٕ انهغخ انؼرثٛخ ٔفٌُٕ  2334 -2333دنٛم انًؼهًخ نًرحهخ رٚبع االؽفبل 

 ء )انزرثٛخ انًٕضٛمٛخ(االدا
 .نجبلٗ انًجبالد 2334 -2333يراجؼخ ادنخ انًؼهًخ اػذاد ادنخ انًؼهًخ نًرحهخ رٚبع االؽفبل 

 

 انظٕرح



2 

 

مشكزززض حىميزززت انطفُنزززت 

 انمبكشة

 انًشبركخ فٙ ٔػغ يؼبٚٛر نهًُٓج انًطٕر نًرحهخ رٚبع األؽفبل.

مشكززززززززززززض انخطززززززززززززُيش 

ُصاسة انخكىُنززززززُجّ بزززززز

 انخشبيت َانخعهيم 

ثٕزارح انزرثٛخ ٔانزؼهيٛى ثًذُٚيخ يجيبرن ثبنطيبدش ييٍ أكزيٕثر فيٙ  ٙغ يركس انزطٕٚر انزكُٕنٕجانًشبركخ ي

ًٓيبراد انؼمهٛيخ انػًم انًمٛبش انيي٘ أػذريّ ثرضيبنخ انًبجطيزٛر اضيطٕاَخ رؼهًٛٛيخ  نةضيزفبدح ثيّ فيٙ رًُٛيخ 

 نهطفم ٔفمب نةرجبْبد انحذٚثخ فٙ انزؼهٛى

 

 

 انخبشاث انمكخغبت انمشبسكبث

 

 َصفً بنانمك

كهيت انبىبث جبمعت عيه 

 شمظ

 نرٚبع األؽفبل انًطٕرانًُٓج االشزران كًذرثخ فٗ يجبل انزذرٚت ػهٗ 

 ؽفبلطجٛمبد انزرثٕٚخ فٗ يجبل رٚبع األانزػهٗ رذرٚت انًؼهى انًطبػذ  كبديميت انمعهمأ

انٍيئت انقُميت نهجُدة 

 َاالعخمبد

ؽفيبل فيٗ يخزهيح يحبفظيبد رٚيبع األ يذارش ٔانمٛبو ثًراجؼخ ػذد يٍ ،يراجغ خبرجٗ

 يظر ثٓذف انحظٕل ػهٗ االػزًبد يٍ انٓٛئخ

مذيىت مببسك انخعهيميت 

بمذيىت انغبدط مه 

 أكخُبش

رطجٛك يمٛبش رضبنخ انًبجطيزٛر ػيًٍ اضيطٕاَخ رؼهًٛٛيخ  نةضيزفبدح ثيّ فيٙ رًُٛيخ يٓيبراد 

 انؼمهٛخ نهطفم ٔفمب نةرجبْبد انحذٚثخ فٙ انزؼهٛى

نخعهيم مششَع ححغيه ا

 -في انطفُنت انمبكشة 

 َصاسة انخشبيت َانخعهيم

انًؼبٚٛر انمٕيٛخ نرٚبع األؽفبل نًؼهًبد جرَبيج انخبص ث TOTيذرثخ ػًٍ فرٚك 

، ٔثرَبيج فبػهٛبد انذٔراد انزذرٚجٛخ انخبطخ ثفرق انجٕدح ثبنرٔػبد رٚبع األؽفبل

 ٔرأْٛهٓى نةػزًبد انزرثٕ٘ ٔانجٕدح

 kidنزذرٚت يؼهًبد رٚبع األؽفبل  ػهٗ       ذيذرة يؼزًذ يٍ انٕزارح ثزؼبٌٔ يغ شركخ يٛكرٔضٕف َصاسة انخشبيت َانخعهيم

smart    

انيُوغكُ َاجفىذ 

)بشوبمج انخهيجّ 

 انعشبّ

انًشبركخ فٗ اػذاد يُٓج انًطٕر نرٚبع االؽفبل ثبالشزران يغ انَٕٛطكٕ ٔاجفُذ )ثرَبيج انخهٛجٗ 

 2331انؼرثٗ (

 

انٍيئت انقُميت نهجُدة 

 َاالعخمبد

 30-34فٙ ٔرشخ ػًم دػى يٓبراد انؼبيهٍٛ فٙ رٚبع االؽفبل )انَٕٛٛطح (  انًشبركخ

/6/2333 

انبشوبمج انعشبي 

 نىشطبء حقُق اإلوغبن

فٙ ػٕء  نهشفبفٛخ ٔانُساْخ فٙ ٔزارح انزرثٛخ ٔانزؼهٛى ثرَبيج يمزرح انًشبركخ فٗ ٔرشخ ػًم نًُبلشخ  

 29/33/2332  - 2332  اإلَطبٌ حمٕق نُشطبء انؼرثٙ انجرَبيج -انذٔنٛخ   االرفبلٛخ

 

 انخذسيبيت انذَساث

 َصفً انمكبن

 6/6/2333 -3/6/2333ثرَبيج يؼطكر انًؼهًخ انًثبنٛخ  اححبد انطهبت ببنعجُصة 

بمذيىت مببسك نهخعهيم 

 َصاسة انخشبيت َانخعهيم

 1/3/2334نٗ إ2334/ 2/3ؽفبل ػذاد يذرثبد رٚبع األإدٔرح 

 32/4/2336إنٗ  6/4/2336ػهٗ يطزٕٖ انجًٕٓرٚخ فٙ انفزرح يٍ  TOTاخزٛبر فرٚك  ببححبد انطهبت ببنعجُصة

مشكض حىميت انطفُنت 

انمبكشة بمذيىت مببسك 

 نهخعهيم

 كٛفٛخ اضزخذاو أدٔاد انمٛبش ٔانزمٛٛى انحذٚثخ فٙ يراحم انزمٛٛى نًرحهخ رٚبع األؽفبل

جبمعت كهيت انخشبيت 

 حهُان

 13/33/2336إنٗ  34/33/2336فٙ انفزرح يٍ  TOTرأْٛم انًذرثٍٛ ثرٚبع األؽفبل 
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كهيت سيبض األطفبل 

 جبمعت انقبٌشة

 انهمبء انزًٓٛذ٘ نؼرع انًبدح انزذرٚطٛخ ػهٗ انطبدح خجراء انزرثٛخ

مشكض انخذسيب عه بعذ 

 ببنقبٌشة

 33/9/2339إنٗ  9/9/2339دٔرح يٓبراد ارظبل فٙ انفزرح يٍ 

كهيت سيبض األطفبل 

 جبمعت انقبٌشة

يؼبٚٛر رٚبع األؽفبل فٙ إؽبر انزؼبٌٔ ثٍٛ يشرٔع رحطٍٛ انزؼهٛى فٙ يرحهخ انطفٕنخ 

 32/33/2339إنٗ  33/33/2339انًجكرح فٙ انفزرح يٍ 

انٍيئت انقُميت نضمبن 

 انجُدة َاالعخمبد

 33/2/2333 -0/2/2333انزمٕٚى انيارٗ ٔخطؾ انزحطٍٛ 

 36/2/2333 -32/2/2333ارج انزؼهى ٔخرائؾ انًُٓج َٕ

 2/1/2333 -26/2/2333انًراجؼخ انخبرجٛخ 

 َظى انًؼهٕيبد

 رأْٛم انًراجؼٍٛ نًؤضطبد انزؼهٛى لجم انجبيؼٙ نًرحهخ رٚبع األؽفبل

 33/33/2333حز0/33/2333ٗانزرثٛخ انغيائٛخ نرٚبع األؽفبل فٗ انفزرح  مذيىت مببسك نهخعهيم 

كبديميت انمعهم ا

 بشَكغي

 9/3/2331انٗ  3/3/2331اضبضٛبد انزٕجّٛ انفُٗ يٍ 

 23/3/2333انٗ  36/3/2333( انفزرح يٍ 3نجرَبيج كٕرد ) َصاسة انخشبيت َانخعهيم 

 

 انمشبسكت في انجمعيبث َانهجبن انمخخهفت 

 نم حزكشِ احذاٌب اركشِ اعم انجمعيت اَ انىقببت

 َصفً انجٍت

 عضُ عبمم يهوقببت انمعهم

انجمعيت انعشبيت 

نخكىُنُجيب انخشبيت 

 جبمعت انقبٌشة 

 عضُ 

 

 شٍبداث انخقذيش َانجُائض َاألَعمت
 

 َصفً وُعً

 2333يؼهى يثبنٗ ػهٗ يطزٕٖ االدارح انزؼهًٛٛخ  شٍبدة حقذيش

 2333حطٍ ٔضٛهخ رؼهًٛٛخ ػهٗ يطزٕٖ انٕزارح أ شٍبدة حقذيش

 2330دارح انٕاٚهٗ إطزٕٖ يؼهى يثبنٗ ػهٗ ي شٍبدة حقذيش

 2332يذٚرٚخ انمبْرح انزرثٛخ ٔانزؼهٛى  شٍبدة حقذيش

ثُبء أحفم ػٛذ انًؼهى ثحؼٕر رئٛص انجًٕٓرٚخ نهحظٕل ػهٗ شٓبدح انذكزٕراِ  شٍبدة حقذيش

 2331-1-23انخذيخ
 

 خشِأ
 

نهفظم  انؼبيخ ٔانًُٓٛخ انذثهٕيخ ثًرحهخ جبيؼخ انمبْرح ًؼٓذ انذراضبد انزرثٕٚخنزذرٚص ثا جبمعت انقبٌشة

 ارجبْبد حذٚثخ فٗ ررثٛخ ؽفم يب لجم انًذرضخ  فٗ يمرر 2331هؼبو ن انذراضٗ انثبَٗ

االكبديميت انمٍىيت 

 نهمعهم

 يذرة يؼزًذ فٗ يجبل رٚبع االؽفبل

 kid Smart فٗ يجبليذرة يؼزًذ نزذرٚت يؼهًبد رٚبع األؽفبل  ميكشَعُفج

ٔاجفُذ   (انؼرثٗ )ثرَبيج انخهٛجٓج انًطٕر نرٚبع االؽفبل انًشبركخ فٗ اػذاد يُ انيُوغكُ

2331 

 


