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 عضو هيئة التدريس يف كلية طب األسنان
 وكيلة شطر الطالبات
 مستشارة يف عيادات هاشم كلينيك

ثاني ًا  :املؤهالت العلمية
التخصص

درجة البكالوريوس 19 85م
طب وجراحة الفم واألسنان

اسم الجامعة

كلية طب األسنان ـ جامعة اإلسكندرية
درجة املاجستري1992م

التخصص

إصحاح وزراعة األسنان ـ

اسم الجامعة

إيستمن لطب األسنان جامعة لندن

 -دبلوم الزراعة للجراحة من برامنارك

اخرى

 دبلوم الزراعة للرتكيبات من برامنارك شهادة تدريب وتقييم يف التعليم بالتفكري من أمريكا شهادة اإلسعافات األولية واإلنعاش القليب مدرب معتمد يف مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين مدرب ومعلم يف التعليم والتفكري من مركز التعليم بالتفكري جبامعة تفت .1

ثالثاً :التدرج الوظيفي
2014م

 -عميدة شطر الطالبات املكلفة

2013م حىت اآلن

 -وكيلة شطر الطالبات

2013م

 -وكيلة شطر الطالبات للتطوير املكلفة

2012م إىل 2013م

 -نائبة املشرف العام على مركز اإلرشاد اجلامعي بشطر الطالبات

2012م إىل 2103م

 -نائبة املشرف العام على مركز خدمة الطالب بشطر الطالبات

2012م

 -وكيلة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات املكلفة

2009م إىل 2013م

 -وكيلة عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات

2009م

 أستاذ يف طب وجراحة الفم واألسنان -أستاذ مشارك يف طب وجراحة الفم واألسنان

2004م

 -أستاذ مساعد يف طب وجراحة الفم واألسنان

1999م
1992م

 -حماضر

 1998إىل 2005

 نائب وكيل الكلية لشؤون العيادات بالكلية
رابعاًًً :األعمال االكادميية " التدريس "












مؤسس ومنسق مادة إدارة العيادات.
مؤسس ومنسق ملادة املسنني يف طب األسنان.
مؤسس ومنسق ملادة إصحاح االسنان للسنة الرابعة واخلامسة.
مؤسس ومنسق مادة إطباق األسنان.
مؤسسة برنامج ال  mentoringلعضو هيئة التدريس ودعم الربنامج من وزارة التعليم يف برامج اإلبداع والتميز .
إلقاء حماضرات للسنة الثالثة واخلامسة والسادسة والبورد السعودي .
إشراف إكلينيكي للسنة اخلامسة والسادسة والبورد السعودي .
منسقة ملادة إصحاح األسنان للتدريب املعملي للبورد السعودي .
إشراف إكلينيكي لطلبة البورد السعودي إلصحاح األسنان .
إلقاء وعمل ورش عمل للبورد السعودي ملادة إصحاح األسنان والتجميل.

خامسًًا  :الدورات التدريبية وورش العمل
 يف جمال القيادة واإلدارة
 أخصائي إدارة األداء

2015م

 دورة التواصل الفعال يف القيادة االكادميية

2015م

 دورة كيفية استكشاف القيادات االكادميية

2015م
2015م

 القيادة للمرأة يف التعليم العايل

2015م

 دورة التعامل مع ضغوط العمل للقيادات االكادميية
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2015م

 التعامل مع النزاع اإلداري يف التعليم العايل

2014م

 القيادة والنزاع :كيف ميكن للقادة حتويل االختالفات إىل فرص

2014م

 ورشة عمل القيادات اإلدارية

2013م

 اسرتاجتيات التميز يف املنظمات احلكومية
 ورشة عمل (الدعم التعليمي للطالب وخدمات اإلرشاد )

2012م

 دورة القيادة االسرتاتيجية الفعالة

2012م

 مراجعة وتطوير اخلطة االسرتاتيجية لكلية طب األسنان وبيان كفاءة الطالب املتخرج
 ورشة عمل ( تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب )

2012م
 2011م
 2011م

 ورشة عمل ( اجلودة الشاملة )

 2011م

 ورشة عمل القياده االكادميية

 2011م

 اإلنتاجيه الشخصية الناجحة
 الربنامج التدرييب إلعداد املدربات املعتمدات لنشر ثقافة احلوار يف مركز امللك عبد العزيز .

2010م

 تنمية مهارات االتصال يف احلوار

2010م

 يف جمال طب األسنان
 دورة كيفية كتابة مشروع حبث

2009م
2008م

 كيف تسوق عيادتك

2007م

 كيفية الوقاية ومكافحة العدوى يف املستشفيات

2004م

 دورة يف اإلحصاء برنامج SPSS

2001م

 دورة يف معاجلة أسنان احلاالت الطارئة يف احلاالت الصحية احلرجة

2000م

 دورة يف عالج العصب املستحدث

2000م

 دورة يف زراعة األسنان
 دورة تطابق األسنان وتشخيص أمراض الفك

2000م

 التعليم والتدريس ووضع االمتحانات
 البحث يف قواعد املعلومات على موقع SDL

2012م
2011م

 قاعدة بيانات MDconsult

2010م

 قاعدة بيانات شبكة املعرفة

2009م

 برنامج  mentoringلعضو هيئة التدريس

2009م

 عمل صفحة وموقع يف االنرتنت

2009م

 التعليم السريع
 تأسيس مادة دراسية يف التعليم عن بعد

2009م

 دورة يف استخدام برنامج إندنوت

2008م
2008م

 دورة قبعات التفكري الست

2008م

 دورة املدرس كمدرب ومستشار
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2008م

 دورة يف تفعيل عمل دليل الطالب للمنهج الدراسي

2008م

 دورة يف مهارات االتصال

2008م

 دورة يف عمل وتقييم ملف املادة

2008م

 كيفية كتابة أسئلة االمتحانات

2007م

 دورة يف تقييم آداء الطالب

2007م

 دورة يف التعليم املبين على حل املشكالت

2007م

 دورة يف أساليب تقييم الطالب

2007م

 كيف تصنع بنك األسئلة

2007م

 كتابة أسئلة األوسكي

2009م

 دورة تطوير طرق التدريس والتقييم للممارسني الصحيني

2006م

 دورة يف التعليم املبين على التفكري يف التعليم العايل

2006م

 دورة يف فن القيادة

2006م

 دورة كيفية تقييم الطالب يف الفصل

2004م

 دورة فن االنصات

2002م

 دورة يف كتابة أسئلة  OSCEاالختبارية

2002م

 دورة يف كتابة أسئلة االمتحانات واألسئلة اإلكلينيكية

2001م

 دورة يف كيفية التدريس للمواد العلمية واإلكلينيكية
سادسًًا :ورش العمل واحملاضرات املقدمة
 كيفية تشخيص حاالت الفنري وعالجها

2015م

 إدارة العيادات

2014م
2013م

 إنطباق األسنان الصحيح

2010م

 الطبقات السرياميكية وجتميل األسنان

2009م إىل 2012م

 اللون وخاصيته يف طب األسنان

2009م

 مبادي التبيض يف طب األسنان

2009م

 الفنري وعملية حتضري املريض

2009م

 التطابق يف األسنان ومبادئه

2009م

 عوامل التجميل يف طب األسنان

2007م

 مايستجد يف جهاز الضوء للحشوات التجميلية

2008م

 التآكل السين للفم

2008م

 تطابق األسنان الصحيح

2006م

 احملافظة على احلشوات الضرسية

2005م

 مايستجد يف عالج عصب األضراس

2004م

 إعداد األحباث الطبية واإلحصاء
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2004م

 العوامل التجميلية يف عمل الرتكيبات واحلشوات وأخذ اللون

2004م

 دراسة تقارن أنواع األجهزة بعضها البعض

2003م

 األجهزة الضوئية لتجميد مواد األسنان

2002م

 العناية بالفم وحشوات األسنان من قبل املريض والطبيب

2001م

 تطابق األسنان واملعاجلة الشاملة

2000م

 العناية بالفم وصحة اجلسم

2000م

 العوامل التشخيصية والوقائية والعالجية لتآكل أسطح األسنان
سابعًًًًا  :حضور املؤمترات والندوات العلمية

2015م

 املؤمتر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العايل

2015م

 امللتقى الطاليب السادس لطالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز

2014م

 مؤمتر البيئية
 مؤمتر القيم االخالقية تواصل إنساين وتعاون حضاري

2014م

 املسئؤلية االجتماعية للشركات بني الواقع واملأمول

2014م
2013م

 الندوة اإلقليمية الثانية ملكافحة املخدرات وتبادل املعلومات
 مؤمتر االمارات الدويل لطب األسنان ومعرض طب األسنان العريب

2013م

 القيادة االسرتاتيجية الفعالة

2013م

 فعاليات اللقاء األول لالتفاقيات الدولية

2012م

 مؤمتر التوعية مبرض هشاشة العظام والوقاية منه

2012م

 اللقاء السابع والعشرون لعمداء كليات وعمادات ومراكز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعات السعوديه
 املؤمتر السعودي الثاين وتقنيات طب األسنان.

2012م
2011م
2009م

 املؤمتر الرابع لتجميل األسنان

2008م

 مؤمتر إصحاح األسنان ألسنان أوحشوات أفضل

2007م

 مؤمتر التجميل الثالث.

2006م

 مؤمتر التجميل األول

2004م

 املؤمتر األول ألمراض طب الفم

2000م

 املؤمتر السعودي احلادي عشر جلمعية أطباء األسنان
ثامناً  :عضوية اجلمعيات اجملتمعية
 مجعية زمزم للخدمات الصحية.
 مجعية مراكز األحياء .
 مجعية أطباء األسنان السعودية.
 مجعية أطباء األسنان املصرية.
 مجعية أطباء األسنان الربيطانية .
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تاسعًًا :عضوية اللجان
 عضوة يف اللجنة الدائمة لتكرمي املتقاعدين من منسويب اجلامعة

2015م
2015م

 عضوة يف اللجنة التنفيذية لشؤون السنة التحضريية بشطر الطالبات
 عضوة يف جلنة لدراسة آلية للرتشيح واالختيار للمراقبة يف االختبارات املدفوعة

2015م
2015م

 رئيسة جلنة اإلعداد لدليل الوكيالت حديثات التعيني
 رئيسة جلنة اإلشراف على تنظيم شؤون طالبات الربنامج املوازي يف مقر السنة التحضريية .

2015م
2015م

 رئيسة جلنة التحضري والتنسيق الختبارات االنتساب والتعليم عن بعد بشطر الطالبات

2015م

 رئيسة جلنة الطوارئ والكوارث باملبىن السادس بشطر الطالبات

2015م
2015م
2015م
2015م
2015م

 رئيسة جلنة دراسة اقرتاحات الكليات املعنية للمحافظة على مقتنيات املعامل

 رئيسة جلنة الطوارئ والكوارث ملباين السنة التحضريية
 عضوة جلنة االبتعاث وتدريب منسويب اجلامعة من اإلداريني والفنني
 عضوه يف اللجنة النسائية التنظيمية للتنسيق واإلشراف العام على ندوة ( نوادي نزاهة  ،ودورها يف محاية النزاهة ومكافحة الفساد
 عضوة يف املؤمتر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العايل

 عضوة يف اللجنة التنسقية والتنفيذية للملتقى الطاليب السادس لطالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز
 عضوة يف اللجنة الدائمة للتنسيق اإلداري

2015م
2015م

 عضوة يف جلنة وضع التصور اخلاص بكلية تصاميم البيئة

2014م

 رئيسة جلنة النظر والتحقيق يف شكاوي املوظفات اإلداريات

2014م
2014م

 عضوه يف جلنة املقرتح املتكامل إلدارة املراجعة واملراقبة الداخلية باجلامعة

2014م

 عضوة يف اللقاء الدوري الثالث للقيادات اإلدارية باجلامعة

2014م

 عضوة يف جلنة املسابقات الوظيفية لعام 1435هـ
 رئيسة جلنة إعداد دليل اإلجراءات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس /إداريات/مديرات اإلدارات
 عضوة يف جلنة تطوير العناية الصحية الطالبية

2013م
2013م

 عضوة يف جلنة التميز وتكرمي املوظفني واملوظفات

2013م

 عضوة يف جلنة الدوران الوظيفي

2013م
2013م

 رئيسة جلنة متعاقدي اللغة االجنليزية

2013م

 رئيسة جلنة الشؤون التعليمية

2013م

 عضوة يف اللجنة اإلشرافية الدائمة لربنامج (جامعة بالتدخني )
 عضوة يف اللجنة العليا لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من طالب ومنسويب اجلامعة
 رئيسة اللجنة العلمية لإلشراف على االستعداد والرتتيبات اخلاصة مبلتقى " ثقافة االختالف "
 عضوة يف اللجنة التنظيمية واإلعدادية لعقد اللقاء األول ألمانة عمادات شؤون الطالب
 رئيسة اللجنة االشرافية والتنظيمية " للملتقي العلمي الرابع "
 رئيسة جلنة التنسيق واإلشراف العام مبسابقة قسم الدراسات القرانية للقران الكرمي
 نائبة رئيسة اللجنة االعدادية والتنظيمية ملسابقة " جنمة اجلامعة " للعام الدراسي (1434/1433هـ)
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2013م
2013م
2013م
2013م
2013م
2013م

2012م

 عضوة يف اللجنة التنفيذية لعمادة شؤون الطالب
 عضوة يف جلنة حتديد احتياجات عمادة شؤون الطالب من املشاريع اإلنشائية يف مقر اجلامعة الرئيسي وفروعها.
 عضوة يف اللجنة الدائمة لالستثمار بصندوق الطالب

2012م
2012م إىل 2013م
2012م

 عضوة يف جلنة وضع التصور العام لتطوير شطر الطالبات

2012م إىل 2013م

 عضوة يف اللجنة التنفيذيه لشؤون السنة التحضريية بشطر الطالبات

2012م

 عضوة يف جلنة الطوارئ
 عضوة يف كرسي عبد اللطيف مجيل للتطبيقات العالجية يف الطب النبوي
 عضوه يف جلنة متابعة تنفيذ برامج ومشروعات اخلطة اإلسرتاتيجية الثانية للجامعة
 عضوة يف اللجنة التنفيذية لشؤون االنتساب والسنة التأهيلية والتعليم عن بعد بشطر الطالبات .
 رئيسة جلنة اإلشراف العام للربنامج اإلرشادي لطالبات السنة التحضريية لعام 1431هـ1432/هـ
 عضوة يف املؤمتر العاملي الثالث لكلية طب األسنان .

2012م
2012م
2012م إىل 2013م
2012م إىل 2013م
2010م
2010م

 رئيسة جلنة اإلشراف العام يف فعالية لقاء األمهات

2009م إىل اآلن

 رئيسة يف جلان حفل اخلرجني

2009م إىل االن

 رئيسة يف جلان حفل اخلرجيات
 رئيسة جلنة التحكيم للمسابقات الثقافية يف فعاليات األوملبياد الثقايف والرياضي جلامعات ومؤسسات التعليم العايل.
 رئيسة جلنة ورش العمل للقاء املهين الثاين ولقاء اخلرجيات

2010م
2010م

 رئيســة جلنــة التحكــيم للمســابقات الثقافيــة يف األســبوع الثقــايف والعلمــي الســابع جلامعــات ومؤسســات التعلــيم العــايل
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب

2010م

 رئيسة جلسة اليوم العاملي للتوحد

2010م
2009م إىل 2013م

 عضوة يف جلنة تعديل الئحة تأديب الطالب .
 عضوة يف اللجنة التنفيذية للنشاط الطاليب للطالبات

2009م إىل 2013م

 عضوة يف جملس إدارة صندوق الطالب

2009م إىل 2013م
2009م إىل اآلن

 عضوة يف اللجنة االستشارية بشطر الطالبات

2009م إىل اآلن

 عضوة يف جلنة العمداء االستشارية

2009م إىل 2013م

 نائبة لرئيسة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات باجلامعة
 عضــوة يف جلنــة دراســة الوضــع واق ـرتاح آليــة ل ـربك منســقات التقنيــة يف الكليــات والقطاعــات املختلفــة بعمــادة تقنيــة
املعلومات .

2009م إىل 2013م
 2006إىل اآلن

 عضو يف جلنة الزي اجلامعي.

2005

 عضو يف جلنة لنفر باجلوائز
 عضو جلنة اإلرشاد األكادميي

 2002إىل اآلن

 عضو يف جلنة تطوير طرق التدريس

 2002إىل اآلن
 2002إىل 2004م

 عضو يف جلنة اجلودة الشاملة باجلامعة

 2002إىل 2004م

 رئيس جلنة املواد واملستهلكات

2000م

 عضو جلنة الدراسات العليا
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1997م إىل اآلن

 عضو جلنة زراعة األسنان
عاشراً  :األعمال االستشارية

2013م

 مستشارة يف عيادات عصام هاشم كلينك مستشارة يف فريق التدقيق واملراجعة للجامعات " وزارة التعليم املنطقة الغربية " -مستشارة يف جملس مجعية مراكز األحياء

2009م إىل 2010م
2007م
1997م إىل 2013م

 -مستشارة يف عيادات الصفوة لطب األسنان

2007م إىل 2010م

 مستشارة يف جملس مجعية مراكز األحياء مستشارة يف جملس إدارة مجعية زمزم للخدمات الصحية عضو يف اللجنة االستشارية يف مجعية زمزم للخدمات الصحية. رئيسة حي مركز حي ضاحية البساتني.احلادي عشر :املشاريع املدعمة:

1. 2000-2002
Dental and oral mucosal findings among patients with liver
" diseases: Correlation with Helicobacter pylori infection," co- investigator
2. 2005-2006
A clinical comparison of four different material available for direct pulp capping in
permanent teeth, " co- investigator".
3. 2009
Oral Health status in Saudi population with low bone mineral density (Osteoporosis,
Osteopenia), " co- investigator".
4. 2010
Incidence of Dental teeth wear and risk factors among Saudi population Living
" in Jeddah." Principle investigator
 .5مدى فعالية برنامج اإلرشاد النفسي االجيايب يف رفع مستوى التوافق اجلامعي لدى طالبات السنة التحضريية يف الفرتة من  1432/3/16اىل
1433/12/16هـ اغسطسس 2012م جملة كلية اآلداب جامعة املنصوره" Principle investigator ".
 .6مشروع برنامج تأهيل مدير  /مديرة اإلدارة االحرتايف يف الفرتة 1436/1/1هـ اىل الفرتة 1436/6/30هـ " Principle investigator ".

 .7مشروع تأهيل طالب ومنسويب اجلامعة يف اإلسعافات األولية واإلنعاش القليب الرئوي "." co- investigator
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 املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية:الثاني عشر
1. Jamjoom H and El-Housseiny A. The influence of finishing and polishing on surface roughness of
three packable composite resins. Ist dental conference in Jeddah
2. Jamjoom H. Stress among Saudi Dentist. 2nd dental conference in Jeddah
3. Jamjoom H. Clinical efficacy and side effects of in-office and home bleaching treatments. 2nd
dental conference in Jeddah
4. Fetieh R, Abdelsalam M, Jamjoom H, Akbar H. Salivary Anti-helicobacter pylori positivity among
endoscopy patients with chronic liver disease. 9the dental conference in Riyad Saudi Arabia.
م2004  املؤمتر األول لكلية طب االسنان " ألحدث تطورات أمراض الفم واألسنان.5
م2015  مؤمتر البيئة – تدوير الورق إىل أين.6
 املشاركة مبعرض مرشدات السنة التحضريية لإلدارة العليا والقطاعات.7

 األحباث املنشورة: الثالث عشر

1.

Jamjoom H, Pearson G McDonald A. A comparative study of etching enamel by acid and laser.
Lasers in Med Sci J 1995; 10: 37-42.

2.

Feteih R, Abdel-Salam M, Jamjoom H, Farsi J. Knowledge, attitude, and Behaviour Towards
Infection Control among Dental Health Care Workers in Jeddah, Saudi Arabia. Cairo Dental J
1998; 14(3) 347-353.

3.

Jamjoom H. Comparative Study of Light Cure Restorative Materials and Glass Ionomer, bonding
to enamel and dentin. Cairo Dental J, 1998; 14 (2): 167-172.

4.

Jamjoom H. and Mahrous A. A comparative Study on the Effect of Two laser Treatment on Shear
Bond Strength of Composite to Enamel and Dentin. Alex Dent J 1998; 23(1): 97-110.

5.

Jamjoom H, Preventive Oral Health Knowledge and Practice in Jeddah Saudi Arabia. Alex Dent J.
1999; (9): 4(24).

6.

Housseiny A. and Jamjoom H. The effect of caries detector dyes and a cavity cleansing agent on
composite resin bonding to enamel and dentin. J Clinical Ped Dent 2000; 1(25): 57-63.

7.

Jamjoom H, Abdel-Salam M, Feteih R and Al-Amoudi N. Gaining knowledge, changing attitude
and behaviour towards infection control in the dental office. How could they be achieved? Cairo
Dent J 2000; 16(3): 235-238.
9

8.

Housseiny A and Jamjoom H. Evaluation of visual, explorer and a laser device for detection of
early occlusal caries. J Clin Ped Dent 2000; 25(1): 57-63.

9.

Jamjoom H and El-Housseiny A. The influence of finishing and polishing on surface roughness of
three packable composite resins. Egyptian Dent J 2001; 47(2): 743-750.

10. Jamjoom H. Surface hardness of plasma arc light activated resin composite of various thickness.

Cairo Dent J 2003; May19 (2):143-148.
11. Jamjoom H. The prevalence and distribution of dental caries among Saudi and non Saudi adults

residing in Jeddah City. Cairo Dent J 2003 (9).
12. El Sheik S., Raslan H and Jamjoom H. Tissue reaction to titanium and stainless steel implants after

immediate extraction. Alex Dent J 2003; 27, 28 #3-4 July : 53-71.
13. EL-Housseiny A. and Jamjoom H. The effect of finishing and polishing procedures on the surface

topography of four Aesthetic restorative materials. Egyptian Dent J 2005; 51(2):1107-1116.
14. Jamjoom H. The prevalence and distribution of root caries among chronic liver diseased Saudi

patient. J KAU Med Sci 2006; 13(2):55-65.
15. Fetieh R, Abdelsalam M, Jamjoom H, Akbar H. Salivary Anti-helicobacter pylori positivity among

endoscopy patients with chronic liver disease. Eastern Medit Health J 2006.
16. Jamjoom H. Stress among Saudi Dentist in Jeddah, Saudi Arabia. Saudi Dent J 2008; 20 (2): 88-95.
17. Jamjoom H. Vulnerability of specific coronal tooth surfaces to dental caries in Saudi versus Non

Saudi population residing in Jeddah. JPDA 2006; 15(4):186-192.
18. Jamjoom H. Root caries and salivary flow rate in chronic liver diseased Saudi patients. Egypt Dent

J 2007; 53: 1373-1382.
19. Jamjoom H. Clinical evaluation of directly pulp capped permanent teeth with Glass ionomer

material. Cairo Dental J 2008, may 24(11):1-9.
20. Jamjoom H. Clinical efficacy and side effects of in-office and home bleaching treatments. JPDA

2008;17(3) July-Sep:1-7

21. Mobarak E, EL-Badrawy W, Jamjoom H. Bond Strength of Self Â– Etching Adhesives to

Caries

Affected Dentin. Submitted in IADR meeting 2009, March.

 جملة-هـ1432/4/25-24 هـ) يف الفرتة من1432/1431  حبث دور الذكاء املهين يف الربنامج االرشادي لتسكني طالبات السنة التحضريية لعام.22
. ) اجلزء الثاين62( كلية اآلداب جامعة الزقازيق يف العدد
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 .23مدى فعالية برنامج اإلرشاد النفسي االجيايب يف رفع مستوى التوافق اجلامعي لدى طالبات السنة التحضريية يف الفرتة من  1432/3/16اىل
1433/12/16هـ اغسطسس 2012م جملة كلية اآلداب جامعة املنصورة.
 .24الذكاء االنفعايل لطالبات السنة التحضريية " دراسة مقارنة بني طالبات املسار العلمي واملسار االنساين " جملة كلية اآلداب جامعة املنصورة 2012م
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