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  )٢٠٢١ – ٢٠١٥(الفلسفة في علم النفس  دكتوراه فيال
 ّصص أساسي في علم النفس اإلعالميتخ

 إضافي في التأثیر االجتماعي لوسائل اإلعالم المحمولة والتكنولوجیا الغامرة تخّصص أساسي
 جامعة فیلدنغ للدراسات العلیا، سانتا باربرا، كالیفورنیا

 
 )٢٠١٨ – ٢٠١٥(ماجستیر اآلداب في علم النفس 

  تخصص في علم النفس اإلعالمي
 جامعة فیلدنغ للدراسات العلیا، سانتا باربرا، كالیفورنیا

 
                )٢٠٠٥ – ٢٠٠٣( ماجستیر العلوم في التغذیة

  تخّصص التغذیة السریریة والعالجیة والسیاسات الغذائیة
 	مركز تافتس الطبي.اإلقامة السریریة في 

 جامعة تافتس، بوسطن، ماساتشوستس
  

 	)٢٠٠٣ – ٢٠٠١(بكالوریوس العلوم 
             السریریة العام علم التغذیةتخصص 

 جامعة والیة كنساس، مانھاتن، كنساس
 

 )١٩٩٩ – ١٩٩٥(بكالوریوس العلوم 
 التغذیة وتكنولوجیا الغذاءتخصص 

 األردن -الجامعة األردنیة، عمان 

الشھادات العلمیّةالتعلیم و  

 باحثة Iإنساني عمل و تنمیةخبیرة  I استراتیجیة
 

 PhD, MA, MS, RDN, FANDالدكتورة تتیانا الكور 

تتضّمن حیاتي المھنیة العمل في مجاالت واسعة ومختلفة النطاق، منھا كأخصائیة علم النفس 
اإلعالمي، استشاریة تغذیة طبیة وعالجیة، قائدة مسؤولة في الصحة العامة، عالمة، خبیرة في 

 ةمجال التسویق الصحي، باحثة، مدّربة، كاتبة، مدیرة، مستشارة، محلّلة، خبیرة سیاسات استراتیجی
عاًما من الخبرات متعددة الثقافات وتختص بجھود وطنیة وإقلیمیة  ٢٠وملھمة للتغییر. أملك أكثر من 

التطبیق والبحث والممارسة في مجاالت الصحة العامة والعلوم االجتماعیة والتغذویة  وعالمیة نحو
 ،وشمال إفریقیاتركّز عملي على منطقة الشرق األوسط  وتغییر السلوك والتكنولوجیا واإلعالم.

صعدة أعدّة على لعبت أدوار فنیة وقیادیة ویمتد دولیًا نحو مناطق آسیا الوسطى وشرق إفریقیا. 
منظمة الصحة العالمیة والمنظمات غا خان، تشمل مؤسسة اآل دولیةووإقلیمیة  وطنیّة مختلفة

غذیة ایا الصحة والتسعیت إلیجاد حلول مبتكرة لقض. اإلنسانیة العالمیة مثل منظمة مكافحة الجوع
المعقدة، وقمت بالتأثیر على السلوكیات االجتماعیة وتقییم المجموعات السكانیة المتنوعة التي تتوافق 
مع المتطلبات التشریعیة للدول، إضافة إلى تحدید احتیاجات العمالء والمرضى والبرامج 

یات نسانیة. قدّمت استراتیجإلي ذلك خالل األزمات والنزاعات اوالمؤسسات في بیئات متنوعة، بما ف
مبنیة على أدلة علمیة في تنفیذ البرامج والمشاریع وخدمة المرضى نیابة عن وكاالت األمم المتحدة، 

 والوكاالت الحكومیة، والوكاالت غیر الحكومیة والخاصة، والمؤسسات الدوائیة والتعلیمیة.
 

http://www.tatyanaelkour سیرتي الذاتیة
.com/ 

Tatyanaelkour 
 

tatyana.elkour@gmail.com 

 تطویر السیاسات والبرامج  •
 تصال وتغییر السلوكاال  •
 برامج التغذیة المتخصصة  •
 والتحلیل الممارسة القائمة على األدلة  •
 أبحاث تنفیذیةالتغذیة و أبحاث  •
 والقیادة التخطیط االستراتیجي  •
 العالقات العامة واإلعالم الحدیث  •
 التدریب والعرض  •
 العروض (البروبوزالت)  •
 اتالمیزانیو التقاریر  •
 البیانات والمعلوماتو إدارة األداء  •
 حل المشاكل  •
 التسویق االجتماعي  •
 تطویر اإلعالنات المباشرة  •
 المجتمعيالتأثیر االبتكار اإلعالمي و  •
 التواصل الصحي والتغذوي  •
 العلوم المعرفیة  •

 

 المھارات
	

رمز االستجابة  امسح
 ) QRالسریعة (
 )ORCID IDحساب (
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 العربیة 

Microsoft Suite •  
EndNote •  

Mendeley • 
Zotero • 

Dedoose • 
NVivo • 
Netlytic 

 اللغات

 البرمجیات التطبیقیة
	

 اإلنجلیزیة

 اإلسبانیة
 

 الفرنسیة

 واإلیجابي  اإلعالمي النفس علم  •
 علم التغذیة واالستقالب  •
 وسوء التغذیة الجوع  •
 تغیر السلوك والمعرفة التغذویة  •
 تغذیة طبیة سریریة  •
 التكنولوجیا الغامرة  •
 المتابعة والتقییم  •
 النظم الصحیة  •
 منھجیات البحث  •
 المفاوضة والحصول على التمویل  •
 القیادة وبناء الفریق  •
 التواصل الصحي العام  •
 السیاسات العالمیة   •
 اإلبداع اإلعالمي  •
 نظم الغذاء والتغذیة والرعایة الصحیة  •
 التأثیر المجتمعي  •
 التوعیة الصحیة والوقایة من األمراض  •
 المخاطبة العامة  •

 

رةمجاالت الخب  
	

 الدكتوراه
 

التابعة  )The Michael R. Neal(منحة مایكل نیل للتمیّز األكادیمي  ٢٠١٨•
لبرنامج الدكتوراة في الفلسفة في علم النفس اإلعالمي من جامعة فیلدنغ للدراسات 

 العلیا.
زمالة أبحاث مقدمة من الشبكة العالمیة لتمكین النوع االجتماعي التابعة  ٢٠١٧•

 لجامعة فیلدنغ للدراسات العلیا.
) الدراسیة لطلبة الدكتوراه الدولیین من جامعة Wagenheimمنحة ( ٢٠١٦•

 فیلدنغ للدراسات العلیا.
 

 الماجستیر
 

في التغذیة ) للتمیّز Rebecca Roubenoffجائزة ریبیكا روبن اوف ( ٢٠٠٥•
 . السریریة وعلم الحمیات، جامعة تافتس ومركز تافتس الطبي

 خریجة بدرجة تفّوق من كلیة/ مدرسة فریدمان للعلوم وسیاسة التغذیة. ٢٠٠٥•
 منحة دراسیة من مركز فرانسیس ستیرن للتغذیة في مركز تافتس الطبي. ٢٠٠٤•
ي ات السنة األولى فمنحة دراسیة من مركز فرانسیس ستیرن للتغذیة لمتدرب ٢٠٠٣•

 مركز تافتس الطبي. 
 جائزة أول أخصائیة تغذیة دولیة، جمعیة أكادیمیة التغذیة وعلم الحمیات. ٢٠٠٣•

 
 البكالوریوس

 
 .الشرفقائمة •
 أستاذ مساعد في التدریس، تطویر أدوات لتعلیم فعّال عن طریق اإلنترنت.•
 في المناھج الدراسیة. تعلیم وتنفیذ القضایا المتعلقة بالتغذیة وعلم الحمیات•
 التدریب المیداني المتخصص في مدینة الحسین الطبیة في عّمان، األردن.•

 اإلنجازات العلمیّة واألكادیمیة

 الخبرات العملیة
 

  لغایة تاریخھ) – ٢٠٢٢( دولي - غا خانمؤسسة اآل
 لغایة تاریخھ) – ٢٠٢٢( مصر – ستشارة دولیة للتغذیةم

من خالل العمل التعاوني مع القائدة العالمیة للصحة والتغذیة، یركّز دوري على تحسین 
غا خان، وتقدیم المساعدة الفنیة للفرق المیدانیة، ودعم تصمیم استراتیجیة التغذیة في مؤسسة اآل

 قطاعات مثل الزراعة واألمنمبتكر للبرامج وتعبئة الموارد، ورعایة الشراكات واستدامتھا عبر 
الغذائي، المساواة بین الجنسین، العمل والمشاریع، المرونة المناخیة، تنمیة الطفولة المبكرة، 
التعلیم، والمجتمع المدني، إضافة إلى تقدیم الدعم داخل شبكة األغا خان للتنمیة من أجل وضع 

 ودعم أجندة تعلیمیة قویة. أھداف ذكیة للتغذیة، تعزیز االبتكار، ضمان جودة البرامج،
 

  )٢٠٢٢ – ٦٢٠١( دولیة ومحلیة عدة مواقع -منظمة مكافحة الجوع 
 )٢٠٢٢ – ٢٠١٨سوریا ( – التغذیةالصحة و ةمنسق
العامة في األزمات  الصحةبرامج القیادة الفنیة وإدارة  نسقت، وأشرفت، صممت•

، الصحیة نظمدعم ال ، التغذیة،نفسیةالصحة ال واإلغاثة في حالة الطوارئ یتخللھا
، تعزیز نمط الحیاة األولیة المشاركة في قطاعات متعددة، إدارة الرعایة الصحیة

 .المجتمعيالصحي، الدعم النفسي و
بمالیین برامج متخصصة في الصحة والتغذیة والمقدرة میزانیات  إدارةقمت ب•

 ذات عالقة بالجھات المانحة بما فیھا:  راتالدوال
)BHA, ECHO, OCHA, SDC, SIDA, GAC, and AECID .( 
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 وبمعدل احتفاظ مرتفع.  والموظفات إدارة فریق من الموظفینقمت بو أسست•
مع الجھات المعنیة (الجھات المانحة، السلطات، الشركاء الدولیین والوطنیین، المستفیدین، جھات خارجیة أخرى) بما  تفاوضت•

 یتعلق باالحتیاجات والتدخالت.
 

 )٢٠١٧لبنان ( – التغذیة ةمنسق
 مكافحةج منابرالغذائي ل التطویرجھود التفاوض مع النظراء الوطنیین واألمم المتحدة والسیاسات الموجھة المتعلقة ب قیادةب متق•

  .ةوإبراز المبادرات الخاصة بالتغذیالتمویل حشد المزید من و كسب التأییدجھود  تكثیفالجوع، مع 
ناء قدرات ببقمت  الغذائیة والمستدامة.الطوارئ دارة احتیاجات إل وتمكینھاوتشغیلیة في بناء فرق میدانیة  تقنیةقیادة ب قمت•

 فیما یتعلق باالحتیاجات والتدخالت.الموظفین المحلیین 
 

 )٢٠١٦األردن ( –إقلیم الشرق األوسط  –المسؤولة اإلقلیمیة للتغذیة 
ھود االھتمام والج ورفع والتمویل كسب التأیید جھود تعزیز تضمن والذي سوریا في التغذوي االستجابة نظام قیادة في أدرت التعاون

 التغذیة یعلمشار الفنیة والجھود كسب التأییدو ،الوساطةو، المفاوضات مت بقیادةق. جئینالل األساسي الدعم توفیر مع األزمة، لھذه الدولیة
 .السوریة والبیئة األوسط الشرق منطقة في والمستدامة الطارئة

 
  )٢٠٢٢ – ٢٠١٧(عدة مواقع دولیة ومحلیة   – )redr ukرید آر (منظمة 

 خبیرة استشاریة ومدربة مشاركة
، الوساطة ،الثقافات متعددة ،االجتماعي النوع على مركزةوالبراھین،  األدلةقائمة على  مستقلة استشاریة خدمات قدمت•

 حاتالمقتر كتابة اإلنسانیة، لبرامجا قیادةإدارة و تستھدف التيللخدمات  التدریبیة الدورات تطویر ،التدریب التسھیالت،
 ،نفسیةال الصحة العامة، الصحة والمتقدمة، األساسیة المشروع دورة إدارة ،والتقییم لمتابعةا والتقاریر، (العروض/ التوصیات)

 . ألثرا تقییماتو ،المتابعة ،ستطالعاتواال التقییمات، اإلحالة، مسارات البرامج، تطویر بالصحة، المتعلقة االجتماعیة العوامل
 في خاصة مواضیع حول ٢٠٢٠ عام خالل (أونالین) اإلنترنت عبر تدریبیةال دوراتال من سلسلة وتقدیم تطویر في تشارك•

 ،لنفسیةا الصحة دعم اإلجھاد، إدارة تتضمن إفریقیا، شمالإقلیم و األوسط الشرق منطقة في )١٩-جائحة كورونا (كوفید سیاق
 ومتقدمة.یة ضمن مراحل أساسیة المجتمع مشاركةالو المخاطربشأن  التواصل ،واالندماج النوع االجتماعي

 
  )٢٠١٥ – ٢٠٠٥(ومحلیة  دولیة عدة مواقع –الصحة العالمیة  منظمة

 )٢٠١٥ – ٢٠١٢مصر ( – ة دولیة، مكتب المدیر اإلقلیمي للشرق األوسطفنیمسؤولة 
مصر، مستفیدة من عقود من الخبرة في  ،وسط في القاھرةاألبذلت جھود قیادة قویة داخل مكتب المدیر اإلقلیمي للشرق •

 المؤسسات العامة والخاصة. 
الصحة  اتوسیاس مجاشغلت العدید من األدوار بسبب النجاح في المفاوضات، والتنسیق، وتنفیذ المشاریع المعقدة المتعلقة ببر•

اجتماعات اللجنة اإلقلیمیة، اجتماعات رفیعة المستوى ناقشت مواضیع إنقاذ حیاة األمھات إضافة إلى  ،ةنفسیوالصحة ال، العامة
 ). ٢٠١٤)، وموضوع النشاط البدني (٢٠١٣واألطفال (

 
 )٢٠١٢ – ٢٠٠٨( األردن – مسؤولة البرامج الوطنیة

لغذاء/ المحلیة، بما في ذلك تطویر برنامج افي تصمیم وتنفیذ ومراقبة وتقییم سیاسات وبرامج الصحة العامة الفني الدعم  توفر•
 التغذیة.

ظفي بالتعاون مع مواالستشارات فیما یلي: صیاغة أوراق السیاق، والمقترحات البحثیة والتقنیة والتقاریر المرحلیة  قدمت•
ء ومحترفي الرعایة ضافة الى المواد تم إعدادھا/ مراجعتھا لرفع الوعي اإلقلیمي والدولي وجھود دعم العلماالبرنامج. باإل

الصحیة والطالب والمرضى والجمھور، بما في ذلك بیانات اإلنترانت/ اإلنترنت والبیانات الصحفیة وأعمدة افتتاحیة في 
 الصحف الوطنیة/ اإلقلیمیة، وأدوات وسائل اإلعالم االجتماعیة.

 
 )٢٠٠٨ – ٢٠٠٦( األردن – مسؤولة البرامج الوطنیة

 دعم، وتحلیل آلیات تنفیذ استراتیجیات التغذیة الوطنیة، االقتصاد الكلي، والصحة العامة. وتطویر، قمت ب•
التغذیة والمبادرات المجتمعیة في البرامج ذات الصلة، بما في ذلك األمراض غیر المعدیة، والصحة اإلنجابیة، واإلغاثة  قدت•

 في حاالت الطوارئ.
 

 )٢٠٠٦ – ٢٠٠٥( األردن – مستشارة سیاسات الغذاء والتغذیة
 .الوطنیةو المحلیة والتغذیة الغذاء برامج وسیاساتل تقییمالو متابعةالوكسب التأیید و وتنفیذفي تصمیم  المنظمةبقیادة دور  تمق
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والبحث االعتماد المھني   
 من أكادیمیة التغذیة وعلم الحمیات األمریكیة. "الزمالة"منصب  تْ حَ نِ مُ  ھلغایة تاریخ – ٢٠١٥

 التغذیة وعلم الحمیات األمریكي. شھادة اعتماد مسّجلة من مجلس اعتماد تخصص       ٢٠٢٦ – ٢٠٠٥

 شھادة األبحاث البشریة، برنامج مبادرة التدریب المؤسسي التعاوني من جامعة میامي من خالل        ٢٠٢٣ – ٢٠١٥
  جامعة فیلدنغ للدراسات العلیا.                           

 شھادة اعتماد تخصص متقدّم في التغذیة الطبیة األنبوبیة والوریدیة من مجلس اعتماد التغذیة الطبیة        ٢٠١٤ – ٢٠٠٩
 األنبوبیة والوریدیة األمریكي.                           

 شھادة اعتماد تخصص أخصائي عالج إدمان التبغ ومنتجاتھ من مركز مایو كلینك الطبي في أمریكا.        ٢٠١٣ - ٢٠٠٩

  تراخیص المزاولة
 .ترخیص ممارسة التغذیة الطبیة والعالجیة المتكاملة من وزارة الصحة في المملكة األردنیة الھاشمیة ھلغایة تاریخ – ٢٠٠٥

   شھادة ممارسة مھنة الھندسة الزراعیة، تخصص علم التغذیة والتصنیع الغذائي من نقابة المھندسین  ھلغایة تاریخ – ١٩٩٩

 .الزراعیین األردنیة                               
ةتمیّزمالاإلنجازات      

 .شھادة ١٠٠<  و دراسیة، ِمنح ٨ وزماالت، ِمنح ٧ وتكریمات، جائزة ٢١ على حاصلة •
 .وفصول كتب ٦ علمي، ونقد مراجعة ٤٠ ملخص، ٢٠ علمیة، منشورات ١٠ من أكثر  •
 .القدرات بناء عمل وورشات تدریبیة دورة ١٥٠<  و جامعیة، محاضرات ١١ قدمت  •

 

 خبرات عملیة إضافیة:
 
  بحاثألمایر  جینمركز  األمریكیة، الزراعة دائرة البحوث الزراعیة، وزارة – األیضیة) في التغذیة وعلم األیض (التغذیة أبحاث فنیة  •

  .بوسطن، ماساتشوستسجامعة تافتس،  –للشیخوخة  البشریة التغذیة   
 جامعة تافتس ومركز تافتس الطبي، بوسطن، ماساتشوستس. –محللة وصفات الطعام   •
 جامعة تافتس ومركز تافتس الطبي، بوسطن، ماساتشوستس. –مساعدة إدخال بیانات إحصائیة   •
 األردن. – عّمان اإلقلیمي، المكتب ،سیرفسز فارما نوفارتس شركة – اإلقلیمیة التغذیة أخصائیة  •
 األردن. – عّمان ،األردني األدویة مستودع شركة – طبیة ممثلة  •

 
 

اإلعالمالصحافة و   
 مرة باإلعالم المطبوع. ٥٠مرة باقتباسات على الرادیو؛ وأكثر من  ٥٠ظھرت أكثر من    •
 مرة بمقابالت بعدة قنوات تلفزیونیة محلیة، إقلیمیة وعالمیة. ٥٠ظھرت أكثر من    •
  مقال صحفي في عدة صحف رئیسیة أردنیة [صحیفة الرأي، صحیفة الغد، وصحیفة الجوردن تایمز]. ٥٥٠كاتبة ألكثر من   •
  بیة].مقال في مجالت أردنیة طبیّة وصحیّة [مجلة قلب األردن الط ١٥كاتبة ألكثر من   •

 
  النشاطات والھوایات

 السفر، التمرین الریاضي، التفاوض الدبلوماسي باستخدام الغذاء، فن العمارة االستثنائي، القراءة، الكتابة، وحمایة البیئة.
 

 )٢٠٢٢ – ٢٠٠٥( مستقلةسریریة ممارسة 
 

 )٢٠٢٢ – ٢٠١٦. افتراضًیا ()٢٠١٢ – ٢٠٠٥األردن ( –استشاریة تغذیة طبیة وعالجیة 
عالج  إدارة ذلك في ماب ،المختلفة والفئات لألفرادالحثیثة  والمراقبةالصحیة  والرعایة الدقیق التشخیص علىالمبني  المباشر التقییم توفیر
 الیود، ،باء، جیم، دال، ھاءألف،  والفیتامینات والكالسیوم والزنك الحدید( الدقیقة المغذیاتإدارة وعالج نقص و والوقایة منھ، التغذیة سوء

 المتنوعة تحدیاتال السلوك، تغییر إدارة ،والدواء بالغذاء المتعلقة والتفاعالت الكھارل،اضطرابات و السوائل اختالالت ،)والنحاس السیلینیوم،
لغذائیة ا المشورة تقدیمالمرضى و رعایةمراقبة و. كاضطرابات الوزن وأمراض القلب والضغط والسكري الغذائي والنظام بالصحة المتعلقة

 .األدلة على القائمة الممارسات أفضلوالصحیة بناء على 


