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، أستاذ مساعد، وطب مجتمع وبائيات  ارياستشو مساعداستاذا  سقافال خالد/ الدكتورعمل ي
وحاصل على  جامعة عدن -والعلوم الصحية كلية الطب قسم طب المجتمع والصحة العامة

ماجستير في الصحة العامة وجامعة عدن / كلية الطب والعلوم الصحية بكالوريوس طب ،
، الجامعة )صحة أسرة(دكتوراة في طب المجتمع  .، جامعة االسكندرية وبائياتتخصص 

 .ليزيةالوطنية الما
 



وعمل . )2009-1994( أمين ناشر العالي للعلوم الصحية. نائب أكاديمي، معهد دكعمل 
، )نيو يورك(عضو في عدد من المنظمات العلمية والمهنية منها االتحاد الدولي للوبائيات ك

لعلوم للتنمية منظمة النساء في العالم النامي في او) فرنسا(الوكالة الدولية ألبحاث السرطان 
الجمعية وعدن ، المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ،  –، جمعية مكافحة السرطان )إيطاليا(

 . اليمنية للصحة العامة
 

 .العديد من األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحلية والعربية والعالمية لهكذلك 
مشاركات في مؤتمرات وندوات وورش عمل دولية وعربية وداخلية  له سقافال خالد/ الدكتور

في مجال الصحة العامة والوبائيات ومكافحة السرطان ورعاية الطفولة والشباب والصحة 
 .  جابيةاإلن
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