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 ةالسيره الذاتي

 العفيف محمد عبيد ورهد.ن االسم:

 0505655868الهاتف: 

 nouraafeef@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 عليها: الحاصلةالشهادات 

o حاصلةعلى شهادة دكتوراه في علم الوبائيات من جامعة ليدز بالمملكة  المتحدة 
 2016عام 

o 2001سعود عام  ماجستير إدارة صحية  ومستشفيات من جامعة الملك 
 

o 1996من كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود عام   إكلينيكيةتغذية  بكالوريوس  
 :الوظيفيةالخبرات 

 العمل حاليا استاذ مساعد بجامعه الملك سعود بقسم التغذية وصحة المجتمع , كلية العلوم الطبيه 

 وم الطبية.ومنسقة لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين في كلية العل

  في قسم التغذية وصحة المجتمع بكلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعودلعمل محاضرة وقد سبق ذلك ا

2008-2011 

 محاضرة بقسم السجالت الطبية  بالكلية الصحية التابعة لجامعة الملك سعود العمل  

3200-0820 

 الرياض.األمنبمستشفى قوى  للموارد بقسم الجودة النوعية األمثلمديرة االستخدام العمل 

3200-2001 

 الرياض دة النوعية بمستشفى قوى األمن.العمل منسقة جودة  بقسم الجو 

2001-1999 

  الرياض .العمل أخصائية تغذية  بمستشفى قوى األمن

 الحاصلة عليها: العمل وورش الدورات

2015 

 تطوير خصائص البحث بجامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2014 

 حقوق الملكية وسرية البحث بجامعة ليدز ,المملكة المتحدة
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2014 

 االساسيات في الكتابة العلمية  بجامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2014 

 اين تنشرالبحث؟ بجامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2014 

 كيف تختار المؤتمر و تحدد ملخص البحث .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2014 

 مكونات ورقة الدراسة .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2014 

 كتابة ملخص الدراسة  جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2014 

 مقدمة  الستخدام برنامج االندنوت.جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 كيف  تقرأ مقالة علمية .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 ادارة الوقت اثناء البحث.جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 مقدمة عن اخالقيات المهنة .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 المقابالت الشخصية .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 االستبيانات .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 كيف تنشر البحث؟ .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة
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2013 

 مقدمة الستخدام برنامج نفيفو ٩ .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2013 

 تطبيقات في احصاء الوبائيات .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 مقدمة لدراسة البحث العلمي .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 طريقة البحث في الدراسات السابقة .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 الدراسات السابقة كيفية البحث في المكتبه .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 مهارات متقدمه في االلقاء .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 التعامل مع الضغوط .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 تقنيات البوربوينت .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 استخدام  برنامج اكسل في الرساله جزء ١ و ٢.جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

2012 

 مشروع ادارة البحث .جامعة ليدز ,المملكة المتحدة

1201 

قامتها عمادة تطوير أ المتقدمين لالبتعاث  للدراسات العلياالتدريسدورة تحضيرية ألعضاء هيئة 

 المهارات بجامعة الملك سعود
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0201 

لمهارات بجامعة الملك دورة تدريبية  في تحفيز الطالب على مهارات التعلم  أقامتها عمادة تطوير ا

 سعود 

2010 

 المؤتمر العالمي الداره البيانات الصحيه االلكترونيه,مدينه الملك فهد الطبيه, الرياض. 

2010 

  دورة في استخدام السبورة الذكية وااليبوديوم أقامتها عمادة التعلم عن بعد بجامعة الملك سعود

2009 

 امتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعودقأ الجددالتدريسدورة تحضيرية ألعضاء هيئة 

2009 

  بجامعة األمير سلطان ورشة عمل بعنوان"أفضل التطبيقات في التعليم العالي"

  .الرياض

2006 

 الرياض بمؤسسة القدرات البشرية بمستشفى قوى األمن.  اإلبداع"روعة  "رة تدريبية بعنواندو

2005 

 لرياض., ااألول  مؤتمر اقتصاديات الصحه

2006   

قدمها المجلس الكندي بعنوان" تحسين الجودة ومقاييس األداء من خالل االعتراف" ورشة عمل 

 الرياض .بمستشفى قوى األمنلالعتراف بالخدمات الصحية 

2004 

  الرياض .دورة تدريبية بعنوان "تحليل البيانات في مجال الخدمات الصحية" بمستشفى قوى األمن

 السعودية للتخصصات الطبية  معتمدة من الهيئة

2003 

  الرياض .ورشة عمل بعنوان" تنسيق عمل الفريق" بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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2003 

قدمها المجلس الكندي لالعتراف بالخدمات بعنوان" معايير الجودة ومقاييس األداء " ورشة عمل 

   الرياض .الصحية بمستشفى قوى األمن

2002 

بمركز سليمان ن " التحضير الختبار الزمالة في جودة الخدمات الصحية" ورشة عمل بعنوا

  الرياض الحبيب الطبي.

2000 

 الرياض .بمستشفى الملك فيصل التخصصي بعنوان" القيادة والتغيير" دورة 

1997 

  الرياض .دورة في المصطلحات الطبية بمستشفى قوى األمن

1996 

  الرياض .بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيوني" بعنوان" مبادئ رعاية مرضى السكردورة 

 خارج المملكه المؤتمرات

2015 

 Al Afif N, Scott EM, Law GR, Ellison GTH. How does pregnancy influence 

sleeping patterns? An analysis of contemporary and nationally 

representative data from the Understanding Society cohort 

 .مؤتمر كلية الدراسات العليا. نوفمبر .معهد الجينات الصحة والعالج.المملكة المتحدة

2014 

Al Afif N, Scott EM, Law GR, Ellison GTH. The development of a generic 

search strategy for sleep-related research based on contemporary 

systematic reviews. 

 .مؤتمر كلية الدراسات العليا.  مارس.معهد الجينات الصحة والعالج.المملكة المتحدة

2013 

Alafif N, Law GR, Ellison GTH. The development of a generic 

search strategy for sleep related research based on 

contemporary systematic reviews.  
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 المملكة.أدنبرة.اكتوبر ١٠.العلمي لالجتماع ٢٥ ذكرى .البريطانية النوم دراسة جمعية

 .المتحدة

 

 المؤتمرات في المنشورة االبحاث

2016 

Alafif N. Law GR, Ellison GTH. 2016. Identifying the sleep patterns in 

pregnancy in Understanding Society (USoc), UK Household Longitudinal 

Survey: pregnant-non-pregnant Wave 1 & 4. 9th  مؤتمر الطالب

 Accessed] .السعوديين.سبتمبر.برمنجهام.المملكة المتحدة

11 November 2016] Available from:  

http://uksacb.org/ssc9/conference/paper- presentation-sessions/51-

presentation-sessions/341-s2-8-diabetes-and-nutrition. 

2016 

Al Afif N, Alghamdi A, Law GR, Scott EM and Ellison GTH. 2016. Worse 

or just different? Self- reported sleep characteristics of pregnant and 

non-pregnant women in the UK Household Longitudinal Study.  

لالجتماع العلمي.سبتمبر.يورك.مجلة الوبائيات وصحة  ٦٠جمعية الطب االجتماعي.الذكرى 

 .المجتمع

 [Accessed 11 November 2016]: doi:10.1136/jech-2016-208064.219. 

2015 

Al Afif N, Alghamdi, A.A. Tan, E. Ciantar, E. Scott EM, Law GR, Ellison 

GTH. 2015. Body weight, BMI and gestational weight gain are 

predictors of short sleep duration amongst pregnant women at risk of 

gestational diabetes. 2015, 2015مجله مجتمع التغذيه, ديسمبر ,   

75 [Accessed 11 November 2016] Available from: 

https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-

nutrition- society/article/body-weight-bmi-and-gestational-weight-
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gain-are-predictors-of-short- sleep-duration-amongst-pregnant-

women-at-risk-of-gestational- 

diabetes/7F3DC02D7D56E402FD08A1B0B8E6A243. 

2013 

Al Afif N, Law GR, Scott EM, Al Naji A, Ellison GTH. 2013. The sensitivity 

of sleep-related research filters based on the search terms used by 

contemporary systematic reviews.  ي, اكتوبر , جامعه مجتمع الحيوي البشر

 :Available from [Accessed 11 November 2016] .اكسفورد بروكس

http://www.sshb.org/wp- content/uploads/2012/12/SSHB-Proffered-

Papers-Meeting-programme-and-abstract- book-2013.pdf. 

 

 النشاطات العلمية:

مجلة دورية تصدر من قسم Medical Records Newsletterالعمل في رئاسة تحرير  •

 2010السجالت الطبية بكلية العلوم الصحية منذ 

الوظيفي :  األداءتقديم ورشة عمل تدريبية في مستشفى قوى األمن بعنوان"  تطوير  •

 2007التخطيط ,المتابعة،التحسين" عام 

عنوان" تقديم ورقة عمل في المؤتمر السنوي الثالث للخدمات الطبية للقوات المسلحة ب •

     2006االستخدام األمثل للموارد"  عام 

تقديم سلسلة محاضرات عن االستخدام األمثل للموارد  لجميع موظفي مستشفى قوى األمن  •

 2004عام 

لجميع المجلس الكندي لالعتراف بالخدمات الصحية تقديم سلسلة محاضرات عن معايير  •

 2003موظفي مستشفى قوى األمن عام 

 جان:اللالمشاركه في 

جامعة الملك كلية العلوم الطبية  لجنة البحث العلمي بقسم علوم صحة المجتمع  عضو في •

 2017سعود

جامعة الملك كلية العلوم الطبية المجتمع عضو في لجنة الجودة بقسم علوم صحة  •

 2017سعود

http://www.sshb.org/wp-%20content/uploads/2012/12/SSHB-Proffered-Papers-Meeting-programme-and-abstract-%20book-2013.pdf
http://www.sshb.org/wp-%20content/uploads/2012/12/SSHB-Proffered-Papers-Meeting-programme-and-abstract-%20book-2013.pdf
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بجامعة الملك  2017عضو في اللجنة العلمية ولجنة ورش العمل لمؤتمر صحة المرأة  •

 سعود

 2017في الجمعية السعودية للوبائيات  عضو •

 مايو  يوم المهنة لقسم السجالت الطبية بكلية العلوم الصحيةعضو في اللجنة المنظمة ل •

2010  

 2010عضو في لجنة الجودة بكلية العلوم الصحية عام  •

 2010عضو في لجنة الحقوق الطالبية بكلية العلوم الصحية عام  •

للجنة المنظمة للملتقى العالمي لسالمة المريض والذي عضو ومنسق اللجنة العلمية في ا •

 2006عقد في  

 .2006منذ    عضو في الجمعية السعودية لإلدارة •

 العربية الهيئةللجودة الذي نظمته  األولمؤتمر الوطني للعضو في اللجنة المنظمة  •

 2004  والذي عقد في للجودة السعودية الوطنية واللجنةللمواصفات والمقاييس  السعودية

    2004عضو في اللجنة المنظمة لمؤتمر مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية عام  •

عضو ومنسق في مجموعة من اللجان الحيوية بمستشفى قوى األمن )لجنه بنك الدم،  لجنة  •

 األمثلالسجالت الطبية، لجنة اقتراحات الموظفين، لجنة الموارد البشرية،لجنة االستخدام 

 2007-2001( خالل الفترة نة تقييم استخدام األدوية، لجللموارد

 :شهادات الشكر والتقدير

على المشاركة في اللجان   بكلية العلوم الطبيةعلوم صحة المجتمع شكر وتقدير من قسم  •

 2017الخاصة بتنظيم مؤتمر صحة المرأة 

 العمل ءأداالتميز في شكر وتقدير من قسم السجالت الطبية وكلية العلوم الصحية على  •

 2010مايو 

فعاليات المؤتمر السنوي  نجاحخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك إلالشهادة شكر من  •

 2006الثالث للخدمات الطبية للقوات المسلحة عام 

 عام فريق الموارد البشرية  إلنجاح عمل  شهادة شكر من مدير مستشفى قوى األمن •

2006 

نجاح  فعاليات الملتقى العالمي لسالمة شهادة شكر من مدير مستشفى قوى األمن إل •

 2006  عامالمريض 

 2004الحصول على جائزة الموظف المثالي بمستشفى قوى األمن عام  •



 9 

محاضرات في  إللقاء األمنالخدمات المساندة بمستشفى قوى  إدارةمدير شهادة شكر من  •

 1999يوم الغذاء العالمي عام 

مدينة الرياض إلنجاح فعاليات مهرجان الغذاء شهادة شكر من مدير عام الشئون الصحية ب •

 1996لألمومة والطفولة عام األول


