
 

 الدكتورة : هدى يحى طموم

2007جائزة الدولة التشجيعي  

م 1968يونيو  15تاريخ الميالد :  

:   الوظيفة الحالية

 * أستاذ مساعد طب األطفال بكلية الطب ، جامعة عين شمس

:   المؤهالت العلمية

م جامعة عين شمس 1991دور ديسمبر -  بتقدير ممتاز مرتبة الشرف –بكالريوس الطب والجراحة   * 

جامعة عين شمس 1995دور نوفمبر  –ماجستير طب األطفال بتقدير ممتاز   * 

جامعة عين شمس 1999دور نوفمبر  -  دكتوراه طب األطفال   * 

:   التدرج الوظيفى

م 1993/  28/2الى  1/3/1992شمس  طبيب امتياز بمستشفيات جامعة عين * 

13/4/1993الى  1/3/1993طبيب مكلف من  * 

م 13/4/1996الى  14/4/1993طب األطفال بمستشفيات جامعة عين شمس من   طبيب مقيم بقسم * 

م 20/11/1996الى  30/6/1996جامعة عين شمس من  –كلية الطب  –معيد بقسم طب األطفال  * 

27/2/2000الى  21/11/1996جامعة عين شمس من  –كلية الطب  –ل مدرس مساعد بقسم طب األطفا * 

حتى اآلن30/6/20050جامعة عين شمس من  –كلية الطب  –أستاذ مساعد بقسم طب األطفال   * 

وحتى تاريخه 2008ابريل  1الرياض السعودية من  –مدينة الملك فهد الطبية  –استشاري مساعد بقسم أعصاب األطفال   * 

: والنشاط العلمىاالسهامات   

 *القيام بتدريس مادة طب األطفال لطالب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه ( وفى الدورات المكثفة لطالب الدبلوم

القيام بالتدريس والتدريب العلمى فى مجال أمراض األعصاب لعدد من األطباء المنتدبين من عدة جامعات ووزارة الصحة فى عيادة أمراض 

شفى األطفال جامعة عين شمساألعصاب بمست  * 

م2008 - 2007المشاركة فى ادخال تدريس برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض فى مادة طب األطفال للعام الدراسى  * 

كلية طب عين شمس –المشاركة فى تطوير عيادة األمراض العصبية التخصصية بمستشفى األطفال الجامعى   * 

جامعة عين شمس –ة رسم المخ بالعيادات الخارجية التابعة لمعهد الدراسات العليا للطفولة المشاركة فى تأسيس وعمل وحد  * 

  

 : مظاهر التكريم

م 2005 –جائزة األستاذ الدكتور أحمد سامى خليفة ألعلى درجة فى ماجستير األطفال   * 

1999تكريم نقابة األطباء المصرية للطبيبة المثالية لمستشفيات جامعة عين شمس عام  * 

Marquis who’s who in the world, 2007edition *تكريم نقابة السيرة الذاتية فى دليل* 

فى العلوم الطبية 2007جائزة الدولة التشجيعية لعام   * 
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