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   -:االهتمامات البحثية

  مريض الطوارئوتإدارة الكوارث 

 رعاية نهاية الحياة 

 عالج االالم 

 -:المستوى التعليمى والشهادات

 6688عمان  بتاريخ  –من الجامعة االردنية  صل على بكالوريوس التمريض اح 

  فى تعليم التمريض 1006حاصل على درجة الماجستير من الجامعة االردنية بتاريخ 

  الكوارث للتعامل مع الممرضين والممرضات االردنيين استعدادفى  1006حاصل على الدكتوراه الفلسفية فى التمريض بتاريخ 

 -االشراف على الرسائل:

  القلب النفسى لمرضى قسطرة  الضغطللطالب / صالح االعمر وعنوانها " 1062أغسطس ر يالماجسترسالة االشراف على

 )مشرف خارجى(  امراض الشرايين التاجية"االردنيين فى حاالت 

  على ابو عبيد وعنوانها " انطباع مقدمى الرعاية الطبية فى مراكز العاية للطالب 1062اكتوبر ر يالماجسترسالة االشراف على /

 الطبية االولية بشمال االردن حول استعدادهم للتعامل مع الكوارث")مشرف خارجى(
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  احمد ابو صافي وعنوانها "تأثير برنامج تدريب الكوارث على معرفة للطالب 1068ابريل  رسالة الدكتوراهاالشراف على /

 الممرضين االردنيين ومهارات الممرضين االردنيين فى ادارة الكوارث"

  -:الخبرات المكتسبة

   تبوك ، المقر الرئيسيقسم التمريض( ، كلية العلوم الطبية التطبيقية ، جامعة  مشرفاآلن: أستاذ مشارك. ) - 1061أكتوبر 

   علوم الطبية التطبيقية.كليات فقيه لل: أستاذ مشارك. 1061سبتمبر  - 1061سبتمبر 

   كلية التمريض جامعة ال البيتنائباً لعميد : أستاذ مشارك. 1061سبتمبر  - 1062سبتمبر. 

   ن لطب كلية األمير سلطا -: أستاذ مشارك جامعة الملك سعود 1062سبتمبر  - 1064سبتمبرEMS .المملكة العربية السعودية 

   المفرقمدينة ".جامعة آل البيت البالغينتمريض صحة رئيس قسم استاذ مساعد " 1064سبتمبر  - 1006سبتمبر.  

   المفرقمدينة ".جامعة آل البيت البالغينمحاضر "تمريض صحة  1006سبتمبر  -1002سبتمبر.  

   الرصيفةمدينة شركة مناجم الفوسفات األردنية فى  الطوارئللعيادات وقسم  رئيس التمريض 1002سبتمبر  -6668أغسطس. 

   بعمان مستشفى ابن الهيثمفى وحدة العناية المركزة ووحدة العناية المركزة  رئيس التمريض 6661ديسمبر  - 6661يونيو. 

   نعمابالعسكرى مستشفى الملكة علياء فى قانونى ممرض  6661يونيو  - 6688نوفمبر. 

  -:المؤتمرات

 اليوم العلمي الثاني  حضور, 1002 جامعة الزيتونة 

  بدء أوامر عدم اإلنعاش في وحدة العناية " مشارك ببحث( عنوانه ( 1002لعام  اليوم العلمي لكلية التمريض بجامعة آل البيت

 ."لالبحاثالمركزة: مراجعة متكاملة 

 للمشاركين في دورة القيادة من أجل التغيير مرشد)سنة واحدة(.  1001  منظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض األردني. 

  الممارسين حول التأهب للكوارث ينتصورات الممرض " مشارك ببحث( عنوانه (التمريض األردني لعام  مجلس مؤتمر" 

   الت في نهاية العمروالمرضى والعائ ينتجارب الممرض" مشارك ببحث( عنوانه (1008مؤتمر مجلس التمريض األردني لعام" 

   ( الخصائص 1006مؤتمر التواصل السنوي. سولت ليك سيتي ، يوتا ، الواليات المتحدة األمريكية. ) - للتمريضالمعهد الغربي

 .®DPETألداة التأهب للكوارث  االحصائية

   ات الممرضات األردنيات "تصور مشارك ببحث( عنوانه ( ( بورغوس ، أسبانيا1060للتمريض )المؤتمر الدولي الرابع عشر

 عن استعدادهن إلدارة الكوارث"

  ( 1061المؤتمر الدولي السادس عشر للتمريض )تقييم طريقتين تعليميتين لمعرفة  " مشارك ببحث( عنوانه ( ، إسبانيا غرناطة

 مقبولة للعرض الشفوي ،  "بطرق الرعاية الحثيثةالطالب الجامعيين 

   إدارة األلم في األردن: معرفة وموقف  " مشارك ببحث( عنوانه (1062المؤتمر الدولي الرابع لمجلس التمريض األردني لعام

 ."طالب التمريض

  1064  المؤتمر الدوليMECC -ASCO  ، أبريل  4-1حول الرعاية التلطيفية في أورام كبار السن فندق ريكسوس ، أنقرة ، تركيا

1064. 

 -الدورات:

 12  جامعة تبوك. دورة عبر اإلنترنت الثانيدورة التعليم القائم على النتائج الجزء  1016مارس 

 61  دورة التعليم القائم على النتائج الجزء األول جامعة تبوك. دورة عبر اإلنترنت 1016مارس 

 1  القيادة األكاديمية: الفرص والتحديات جامعة تبوك ، دورة عبر اإلنترنت 1016مارس 

 20  أبحاث تفشي األمراض المعدية: رؤى واتجاهات.  1010مارس ،elsevier.com/solutions/scopus/support/  

 ندوات عبر اإلنترنت.

  10  دورة التعلم اإللكتروني. وزارة الصحة الحكومية األسترالية. 66كوفيد  -، التدريب على مكافحة العدوى  1010مارس ، 

  . عمادة تطوير -، جامعة تبوك ، كلية الطب االستفادة من الدورات والتقارير السنوية لتطوير البرامج األكاديمية 1010فبراير 

 الجودة

   عمادة تطوير الجودة -، جامعة تبوك ، كلية الطب مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية. 1010فبراير 

   عمادة تطوير الجودة -، جامعة تبوك ، كلية الطب تحليل البيانات واالستبيانات من أجل التحسينات المستمرة. 1010فبراير 

   عمادة تطوير الجودة -، جامعة تبوك ، كلية الطبتقييم مخرجات التعلم وتأثيراته على ضمان الجودة 1010فبراير 

   عمادة تطوير الجودة -، جامعة تبوك ، كلية الطب يم العالياستراتيجيات التدريس في التعل 1010يناير 

   عمادة تطوير الجودة -، جامعة تبوك ، كلية الطب دورة إدارة األزمات ، جامعة تبوك ، كلية الطب 1068أكتوبر 



   دورة اإلرشاد ، جامعة تبوك ، كلية الطب 1068أكتوبر  

   ئة السعودية ألخصائي الصحة للممرضات كلية الطب جامعة تبوك )منظم ، ورشة عمل توجيهية حول امتحان الهي 1068سبتمبر

 .(ومشارك

   قياس األداء ومؤشرات األداء. جامعة تبوك ، كلية الطب 1068أغسطس ، 

   جامعة الملك سعود / مركز المهارات جمعية القلب االمريكية )–انعاش القلب والرئتين االساسى دورة المدرب  1068أبريل

 السريرية(والمحاكاة 

   جامعة الملك سعود / مركز المهارات جمعية القلب االمريكية )–انعاش القلب والرئتين االساسى دورة مزود خدمة  1068أبريل

 والمحاكاة السريرية(

   جدة-كلية فقيه  -جمعية القلب السعوديةانعاش القلب والرئتين االساسى دورة مقدمى  1061يناير 

   كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم  جمعية القلب االمريكية–انعاش القلب والرئتين المتقدم  دورة مقدم خدمة 1062مارس(

 الطبية الطارئة(

   كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم ) جمعية القلب االمريكية–انعاش القلب والرئتين االساسى  دورة مدرب 1064نوفمبر

 (جامعة الملك سعود -طارئةالطبية ال

   كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز  (  جمعية القلب االمريكية–انعاش القلب والرئتين االساسى دورة مقدم خدمة  1064نوفمبر

 للعلوم الطبية الطارئة(

  ردنية ، التعليم والجامعة األتعزيز القيم األخالقية والسلوك المسؤول في البحث الدولي. اليونسكو ، بالتعاون مع وزارة التربية و

 .1064أبريل 

  1064 .ورشة عمل بناء القدرات حول بحوث التنفيذ / السياسة الصحية وبحوث النظم ، جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

   ورشة عمل حول منهجية البحث النوعي وتحليل البيانات والنشر. جامعة فيالدلفيا.1062أكتوبر : 

  11  نشاط التعليم المستمر عبر اإلنترنت   1006يونيو(Medscape).؛ الفحص التنفسي األساسي للشيخوخة 

  62-68  /61/1008  منظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض األردني. دمج االستعداد للطوارئ واالستجابة لها في ورشة عمل

 تدريب المدربين لمناهج التمريض الجامعية

  61/60/1008  الدولية للتعليم المستمر على اإلنترنت للتأهب للكوارث واالستجابة لهاسيغما ثيتا تاو 

  1008 كلية التمريض بجامعة اإلسراء الخاصة ومجلس التمريض األردني: ورشة عمل حول أخالقيات البحث 

  1002 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية : ( USAID)  اإلنجابية "إرشاد البرامج الصحية حول الصحة " دورة تدريبية 

  6661دورة العالج التنفسي في المستشفى اإلسالمي : 

  6661دورة العناية المركزة والقلبية في مجلس التمريض : 

 عضوية مهنية

 مجلس التمريض والقبالة األردني• 

 المعهد الغربي للممرضات ، الواليات المتحدة األمريكية• 

 يكيةجمعية تمريض األورام بالواليات المتحدة األمر• 

 جمعية األلم األردنية ، األردن• 

 ((PHAWالصحة العامة في العالم العربي )معهد • 

 aan@aub.edu.lb-phaw: (AAN)الشبكة العربية للشيخوخة• 

 ية والمقرراتالتدريس االنشطة

 منهجية البحث للدراسات العليا.• 

 البالغين / نظرية.تمريض صحة • 

 تمريض صحة البالغين / سريري.• 

 التقييم الصحى )نظرى/ عملى(• 

 الرعاية التلطيفية. •

 .تدريب التمريض المتقدم• 

 ولوجيا المرضية.سيالفي• 

 / العملى( النظري) أساسيات التمريض• 

 .المبنية على البراهين بحوث التمريض• 

 (نظريالحالت الحرجة )تمريض • 

 .الطوارئ تمريض• 

mailto:phaw-aan@aub.edu.lb


 للتخصصات الغير صحية.اإلسعافات األولية • 

 التشريح والفسيولوجيا لطلبة الخدمات الطبية الطارئة• 

 نقل الحاالت الحرجة فى الخدمات الطبية الطارئة• 

 .الطوارئالطبية خدمات ال• 
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