
 

 السيرة الذاتية

 آنا محي الدين أحمد االسم

 مكان الميالد: الكويت         1121/ 1/ 72 تاريخ الميالد ومكانه

 متزوجة الحالة االجتماعية

 جامعة-التمريضدكتور مدرس بقسم تمريض صحة الطفل بكلية  الوظيفة الحالية

كلية –. وعضو هيئة تدريسية في جامعة الحواش الخاصة تشرين

 التمريض.

 لطفصحة التمريض  التخصص األكاديمي 

 صحة الطفل تمريض التخصص األكاديمي 

 annababyface27@gmail.com البريد اإللكتروني

 3136346273موبايل     343363342منزل  الهاتف والجوال

 اإلنجليزية )جيد(  -اللغة األم )العربية (  اللغات المتقنة

دكتوراه في تمريض األطفال من قسم تمريض األطفال بكلية  - المؤهالت العلمية

. 7312مصر بتقدير امتياز عام  –جامعة االسكندرية  -التمريض

والرسالة بعنوان " تأثير تقنية التدليك المنعكس على ألم ما بعد 

 الجراحة لدى أطفال المدرسة الخاضعين لجراحة البطن"  

كلية  –قسم تمريض االطفال  –ماجستير في علوم تمريض األطفال 

 7317مصر بتقدير جيد جدا عام  –جامعة االسكندرية  –التمريض 

والرسالة بعنوان " العالقة بين ارتفاع ضغط الدم ونمط الحياه بين 
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 المراهقين في االسكندرية"

 

ذقية الال –جامعة تشرين  –بكالوريوس تمريض من كلية التمريض 

   7337بتقدير ممتاز عام 

الخبرات والمناصب 

 اإلدارية العلمية و

مديرة التمريض العام في مشفى األطفال في حلب لمدة عامين )تموز/ 

 (7332ولغاية أيار/  7333

منسق لدورة القيادة واإلدارة لمدراء التمريض في المشافي التابعة  

ولنهاية حزيران  7332لوزارة الصحة لمدة شهرين من أيار/

7332 

المنسق الوطني لبرنامج ضبط الجودة في وزارة الصحة السورية 

 7336ولغاية تموز  7332لمدة عام من حزيران / 

الالذقية من عام تموز  –جامعة تشرين  –معيدة في كلية التمريض 

 7331ولغاية أيلول  7336

وتمريض معيدة عائدة من اإليفاد  في  قسمي تمريض االطفال 

الالذقية  –جامعة تشرين  –األمومة وصحة المرأة في كلية التمريض 

 7316ولغاية آب /  7312عام 

الالذقية من  –جامعة تشرين  –دكتورة مدرسة في كلية التمريض 

 وحتى الوقت الحالي 7316آب / 

الدورات التي حصلت 

 عليها

غاية / اذار ول12دورة إدارة في التمريض لمدة شهر ونصف من 

 األردن –عمان  -أبريل في مشفى الجامعة األردني 33/7334

دورة حول كيفية مساعدة األطفال في حاالت الكوارث البشرية لمدة 

 7334/ كانون الثاني في دمشق عام  77ولغاية  12أسبوع من 

–دورة حول ضبط جودة الخدمات التمريضية في جامعة آغاخان 



  7336/ 16/7ولغاية  12/1باكستان لمدة شهر واحد من  -كراتشي

في (  ICDL) اجتياز دورة في مجال الحاسب اآللي سبع مستويات

 7311مصر وذلك في أيار عام  –جامعة االسكندرية 

 

اجتياز دورة تدريبية بعنوان" الدورة التخصصية في تقنية التدليك 

 –للعلوم التطبيقية في االسكندرية  المنعكس" في األكاديمية الدولية

 7313/  17/ 71ولغاية  13مصر من 

المشاركة في البرنامج التدريبي بعنوان" ضمان جودة العمل 

الالذقية وذلك  -جامعة تشرين–االكاديمي" في مركز ضمان الجودة 

 7316/ 3/11ولغاية  13/  33خالل الفترة من 

في UNDPاجتياز دورة تدريبية من قبل جامعة تشرين بالتعاون مع 

ساعة  73التعليم األكتروني عن بعد مدتها أسبوعين ونصف ب 

  7373/ 7/11ولغاية  11/13تدريب وذلك بتاريخ 

اللجان االدارية داخل 

 الجامعة وخارجها 

–جامعة تشرين  –مديرة وحدة ضمان الجودة في كلية التمريض 

 7312/ 17/ 31ولغاية  7316/ 1/13لمدة عام من  الالذقية

 7373عضو في لجنة توصيف الطلبة الخريجين عام  

 7316عضو في لجنة توصيف المخابر عام  

عضو في فريق عمل التقويم الذاتي المؤسساتي بجامعة تشرين 

 حتى الوقت الحالي 7373تاريخ كانون الثاني 

المقررات الدراسية 

  التي تم تدريسها

تمريض وأمراض االطفال  –مادة أساليب بحث علمي نظري/ عملي 

مقرر  –مهارات سريرية متقدمة في تمريض أطفال   -نظري/ عملي

مقرر علم النفس  –تمريض األمومة وصحة المرأة 

 التطوري)السلوكي(



االشراف على الرسائل 

 العلمية

مشرف مشارك على رسالة ماجستير في قسم تمريض صحة الطفل 

بعنوان تقييم معلومات ممرضات األطفال وأدائهن حول ضبط العدوى 

 أثناء تحضير الحليب الصناعي

مشرف رئيسي على رسالة الماجستير في قسم تمريض صحة الطفل 

 " جودة الحياه لدى المراهقين المصابين بالتالسيميا"بعنوان 

المؤتمرات والندوات 

 العلمية 

شاركت في مؤتمر التمريض "   " المقام في جامعة حلب في الفترة 

 وذلك بورقة بحثية بعنوان  7332بين      عام 

بحث بعنوان" تقييم معلومات الممرضات حول إجراءات تم نشر  األبحاث المنشورة 

في مجلة جامعة تشرين عام  ضبط العدوى في قسم الحواضن"

7311 

 تم نشر بحث بعنوان

 "Neonatal Nurses Knowledge and Attitude 

Toward Kangaroo Mother Care Practices" 

    7373في مجلة جامعة تشرين عام 

تأثير إجراء التحضير النفسي تقييم نتاج علمي لرسالة دكتوراه بعنوان"  االستشارات العلمية 

اضعين قبل الجراحة على مستوى الخوف والقلق لدى أطفال سن المدرسة الخ

 للجراحة

علمي لرسالة دكتوراه بعنوان "رضا السيدات في فترة ما حول تقييم نتاج 

 الوالدة عن سلوكيات رعاية الممرضات في المستشفيات التعليمية في الصين"

تحكيم بحث علمي صادر من مجلة جامعة حماه بعنوان" تقييم معلومات 

 7373الممرضات حول السمنة عند األطفال " لعام 

 

 

  


