
 

   

                                         

 انضٛشح انزاتٛخ

 انشخظٛخ:انجٛبَبد 

 عبذالشحوي بي عبذهللا بي عبذالشحوي االطشماالصى: 

  هساعذ أستارانشتجخ انعهًٛخ : 

 الطب النفسًانتخظض: 

 سعودياندُضٛخ:  

  هتزوج االختًبعٛخ: انحبنخ

 dr_atram@yahoo.com: االنكتشَٔٙانجشٚذ 

 

 انتبسٚخ انٕظٛفٙ : 

 أٔالً انعًم اإلداس٘:

 .41/41/4111عًٛذ نكهٛخ طت االصُبٌ ثدبيعخ انًدًعخ يُز  -

 .41/41/4111الى  4/8/4111ة الوجوعة هنز لكلٍة طب االسناى بجاهع وكٍل -

الى  4111\1\7النفسٍة هنز  األقسامسئٍس قسن الباطنٍة بكلٍة الطب بجاهعة الوجوعة والوششف على  -

41/41/4111. 

 .41/41/4111الى  4111\1\7هنز  الوجوعةهششفاً عاهاً على الخذهات الطبٍة بجاهعة  -

 اَى ىوحت4111\4111عضو هجلس كلٍة الطب ) هؤسس( بجاهعة الوجوعة هنز العام -

 وحتى اَى 4111\4111ة هنز العام عضو هجلس كلٍة طب األسناى ) هؤسس ( بجاهعة الوجوع -

 و حتى االى. 7/1/4111اهعة الوجوعة هنز سئٍس قسن الطب النفسً بج -

 4114وحتى  4111سئٍس لقسن الطب النفسً بجاهعة االهام هنز  -

 4111-4119هذٌشاً عاهاً على الخذهات الطبٍة بجاهعة االهام  -

 

 :انهدبٌ

  ًٔعضٕ فٙ ندُخ انًعٛذٍٚ ٔانًحبضشٍٚثكهٛخ انطت  انطالثٙ اإلسشبد نهدُخسئٛضب 

  ًٔعضٕ فٙ ندُخ انًعٛذٍٚ ٔانًحبضشٍٚ األصُبٌانطالة ثكهٛخ انطت  اإلسشبد نهدُخسئٛضب 

 ٔاصتقطبة أعضبء ْٛئخ انتذسٚش 

 ٙٔحتٗ  4111فٙ اندبيعخ يُز  ٔيذسصٙ انهغخ شٍٚانهدُّ انذائًخ نهًعٛذٍٚ ٔانًحبض عضٕ ف

 اٌٜ 

Dr. abudalrahman al-atram 
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Azzulfi, Saudi Arabia 

E-mail: dr_atram@yahoo.com 
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 األصُبٌدُخ انقضبٚب انطالثٛخ ثكهٛخ طت هسئٛضبً ن  

 ٙاعذاد يُٓح كهٛخ طت االصُبٌ عضٕ ف  

  ٔحتٗ اٌٜ  4111عضٕ فٙ انهدُخ انذائًخ نهتدٓٛزاد انطجٛخ ٔانفُٛخ  ثدبيعخ انًدًعخ 

 ثبَٛب: انعًم األكبدًٚٙ 

 و ٔحتٗ اٌٜ 1144 انًدًعخيضبعذ كهٛخ انطت خبيعخ  أصتبر 

  سئٛش قضى انطت  1144ٔو حتٗ 1117 اإليبو يحًذ ثٍ صعٕد يٍطجٛت اصتشبس٘ ثدبيعخ

 انُفضٙ ثقضى عهى انُفشٔيذسصب نًبدح انطت انُفضٙ 

  و سئٛش قضى انطت انُفضٙ 1117-و1111انطت انُفضٙ  أخظبئٙ ألطجٛت 

 ) ٙاالختظبطبد  انعشثٙ  شيدهٍ ي 1111انحظٕل عهٗ انذكتٕساِ فٙ انطت انُفضٙ )انجٕسد انعشث  

 و يدهش انطت االسدَٙ 1111(  األسدَِٙ فٙ انطت انُفضٙ ) انجٕسد اانحظٕل عهٗ انذكتٕس 

 انٓٛئخ انضعٕدٚخ  و1111هطت انُفضٙ نعهٗ انجٕسد انضعٕد٘ ) اندزء انثبَٙ انتحشٚش٘ (  انحظٕل

 نهتخظظبد انظحٛخ

 ٙو  1114خبيعخ نُذٌ صُتٍٛ ثعذ انجكبنٕسٕٚس ثبنطت انُفضٙ يٍ  انحظٕل عهٗ دثهٕو عبن 

 و 4997  ثبندبيعخ سئٛش قضى االصعبف ثبنطٕاسئ يحًذ ثٍ صعٕد ٔ طجٛت يقٛى ثدبيعخ االيبو 

 و  4997 ثبنشٚبع انحظٕل عهٗ انجكب نٕسٕٚس ثبنطت ٔاندشاحخ خبيعخ انًهك صعٕد 

 تًشاد : انًؤ

 يؤتًش ٔٔسشخ عًم فٙ اختظبص انطت انُفضٙ ٔانتعهٛى انطجٙ 41عذدٔحضٕس  انًشبسكخ 

  ٍتعهٛى يضتًش يعتًذح نذٖ انٓٛئخ انضعٕدٚخ نهتخظظبد انظحٛخ صبعخ 111انحظٕل عهٗ أكثش ي 

 :اندًعٛبد

 أٌٜحتٗ  1111عضٕ اندًعٛخ انضعٕدٚخ نهطت انُفضٙ يُز عبو 

 :خذيخ اندبيعخ ٔانًدتًع

  أفشادنتقذٚى انخذيبد انظحٛخ نكبفخ يششفب يجبششا نهعٛبداد انطجٛخ انًتُقهخ ثدبيعخ انًدًعخ 

  األصُبٌانطجٛخ ٔعًم انتثقٛف انظحٙ ٔكشف  انًضٕذانًدتًع ٔنعًم 

  ٔغٛشْب انعبنًٛخ نًشع انضكش ٔانشثٕ ٔيكبفحخ انًخذساد ٔانظحخ انُفضٛخ ثبألٚبوانًشبسكخ 

  ٙاندبيعخ انشٚبضٛخ ٔانثقبفٛخ يٍ خالل ثشايح انتقٛف انظحٙ ٔانكشف انطجٙ أَشطخانًشبسكخ ف 

 ٔاالصعبفٙ

 انعالخٛخ نًُضٕثٙ اندبيعخ ٔيجبششح انعًم ثبنعٛبداد انُفضٛخ نتقذٚى انًشٕسح انطجٛخ ٔ اإلششاف

 ًعٔانًدت

  ٙثدبيعخ  يخ انحدبج يٍ خالل انعٛبداد انطجٛخأَشطخ انكشبفخ ٔخذانًشبسكخ ف

 4111/4111انًدًعخ



 ٙ4111انًشبسكخ فٙ انتعهٛى انطجٙ ٔخذيخ انًدتًع ٔعضٕٚخ ندُخ انتعهٛى انطج 

 ٕ4111 انًدًعخ  ثدبيعخ يكبفحخ انتذخٍٛ انذائًخ فٙ هدُخن اعض  

 

 انًٓبساد انخبطخ ٔانذٔساد

 انهغخ االَدهٛزٚخ إخبدح 

  ٙٔانتخطٛظ االصتشاتٛدٙ اإلداسححضٕس دٔساد يتعذدح ف 

  دٔساد فٙ اندٕدح فٙ انًُشبد انظحٛخ 1يٍ  أكثشحضٕس 

  فٙ انعًهٛخ انتعهًٛٛخ اٜنٙاصتخذاو انحبصت 

 انًؤنفبد:

1- Abed Elrahman A. El Atrum and Mustafa M. Mustafa. (2012).The relationship between sexual 

denial and obsessive compulsive disorders (OCD) among females in Kingdom of Saudia Arabia-

2011. (In preparation) 

2- Mustafa M. Mustafa and   Abed Elrahman .A. El Atrum and Mahmoud Mousleh. (2012). 

Neuropsychiatric problems resulting from vitamin B12 deficiency and its impacts on student's 

academic performance. (In preparation) 

3- Abed Elrahman A. El Atrum and Mustafa M. Mustafa. (2012).Assessment of Hospital Staff 

Knowledge , Attitudes and Practices ( KAPS ) on Activities related to Prevention and Control of 

Hospital Infection . (In preparation) 

 


