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جامعة / كلية الطب والعلوم الصحية بكالوريوس طب ،حاصلة على  ليمباسهدى /  الدكتورة

دبلوم و .ة تخصص تغذية ، جامعة االسكندريةماجستير في الصحة العاموحاصلة على عدن 
دكتوراة في وكذلك ال كندا/ جامعة فيكتوريا , والشباب تخصصي عالي في رعاية الطفولة 

 الدكتورة لقد عملت. المواقع القياديةنية الماليزية ، الجامعة الوط)صحة أسرة(طب المجتمع 
 .مكتب وزارة الصحة العامة والسكانامة للصحة العامة ي اإلدارة العرئيس قسم التغذية قك

  .2002عدن منذ –رئيس سجل السرطان وك
 

مدير مركز تسجيل و  .2010 سم طب المجتمع والصحة العامة منذرئيس قايضاً عملت ك
 .2012عدن منذ يناير  جامعة –وأبحاث السرطان كلية الطب والعلوم الصحية 

 
 :األنشطة

عضو هيئة تحرير المجلة الطبية السعودية وعضوالهيئة الدولية لمجلة العلوم 
عضو . الواليات المتحدة والمجلة األمريكية للغذاء والتغذية ومجلة حضرموت الطبية/الطبية

طة ب، الرا)نيو يورك(في عدد من المنظمات العلمية والمهنية منها االتحاد الدولي للوبائيات 
منظمة ) فرنسا(، الوكالة الدولية ألبحاث السرطان )اليابان(األسيوية للسجل السرطاني 

، جمعية النساء اليمنيات للعلوم )إيطاليا(النساء في العالم النامي في العلوم للتنمية 
عدن ، المؤسسة الوطنية لمكافحة  –، جمعية مكافحة السرطان )أمين عام(والتكنولوجيا  

باحث ومستشار في . وجمعية مكافحة المستهلكطان ، الجمعية اليمنية للصحة العامة السر
عدد من المنطمات الدولية مثل منظمة اليونسيف ، البنك الدولي ، منظمة الصحة العالمية ، 

 .مؤسسة المستقبل ، منظمة سول لتنمية المرأة والطفل والصندوق االجتماعي للتنمية



o المنشورة في المجالت العلمية المحلية  لها العديد من األبحاث ليمباسهدى /  الدكتورة
مشاركات في مؤتمرات وندوات وورش عمل دولية  باالضافة الى .والعربية والعالمية

وعربية وداخلية في مجال الصحة العامة والوبائيات ومكافحة السرطان ورعاية الطفولة 
 .  والشباب والصحة اإلنجابية و الدراسات النسوية

 
 : التكريمات

o المركز الثاني(هاء المرحلة الثانوية  جائزة التميز إلن.( 
o   المركز الثاني(جائزة التميز إلنهاء بكالوريوس الطب.( 
o  إلسيفير  جائزة مؤسسة النشر واألبحاث العالمية المرموقةElsevier   والتي تصدر

وقد . دورية طبية وعلمية  2000الف مقالة علمية سنوياً في ما يقارب  250أكثر من 
ذه الجائزة عن مجمل نشاطها العلمي والبحثي لتستحق الجائزة المخصصة هدى ه. نالت د

عن المتقدمات من الوطن  2013للنساء في مجال علوم الحياة في الدول النامية للعام 
العربي المنتميات لمنظمة النساء في للعلوم في الدول النامية   وأكاديمية العلوم في الدول 

 .النامية
 :االكتروني البريد

 hudabasaleem92@yahoo.com  hudabasaleem@gmail.com  

 

 
 
 


