
 

  بيانات أعضاء الهيئة التعليمية المطلوبة لإلدخال في موقع جامعة تشرين الجديداستمارة 

 رسالن نبهان صباحد.  :االسم الثالثي باللغة العربية

 sabah nebhan reslanاالسم الثالثي باللغة اإلنكليزية/الفرنسية: 

 تمريض صحة مجتمع :يةباللغة العرب الدقيق االختصاص

 Community of nursing اإلنكليزية:االختصاص باللغة 

 :االختصاص باللغة الفرنسية

 sabaheslan80@gmaile البريد االلكتروني:

      باألعمالمدير    :المرتبة العملية

   ةدكتور   المسمى العلمي:

 األكاديمية:الشهادات 

 باللغة االنكليزية العنوان باللغة العربية العام

جامعة  -البكالوريوس في التمريض 1998
 Bachelor's degree in nursing- Tishreen- Syria تشرين

الجامعة  -ماجستير تمريض سريري 2004
  Master degree in clinical of nursing-Jordan األردنية 

 –دكتوراه في تمريض صحة المجتمع  2020
   PhD  in Community of nursing -Tishreen- Syria جامعة تشرين

 

 :الخبرات األكاديمية والتدريسية

 العنوان باللغة العربية العام
 ( عملي 2 -1 ) ساسيات التمريضا تدريس المقررات : سنوات   3

سنوات + فصل واحد  9
 ( عملي  2 -1تمريض البالغين ) صيفي 

 التقييم الصحي التمريضي ) عملي( + تمريض المسنين )عملي( سنة 

 االسعافات االولية  سنوات  4

 تمريض االمومة وصحة المرأة ) عملي ( سنوات  2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (عملي)  الطفل صحة تمريض سنوات  3

 أمراض الرأس وتمريضها  سنوات  2

 التمريض النفسي والصحة العقلية ) عملي (  سنة 

 تمريض الطوارئ ) عملي(  سنة  1

 مهارات وممارسات سريرية اختيارية ) عملي (  سنة 

 تمريض صحة المجتمع ) عملي (  سنوات 4

 ادارة الخدمات الطبية والتمريضية  سنة 

 تمريض الحاالت الحرجة ) عملي (  سنوات  6

 االدارة في التمريض ) عملي(  سنوات  2

 تمريض االورام ) عملي(  سنوات  5

 تمريض عيني نظري  سنة 2

 اسعافات اولية نظري /عملي  سنة 

  الخبرات العلمية والمهنية واإلدارية:

 العنوان باللغة العربية العام

 

 االبحاث المنشورة : 
 مجلة تشرين –معلومات وممارسات التمريض حول التداول االمن الستخدام العالج الكيميائي  -
مجلة  –تقييم الدور التمريضي حول اعطاء االدوية للمرضى المصابين بأمراض القلب واالوعية الدموية  -

 تشرين
مجلة  –د في الالذقية تقييم مستوى استراتيجيات التكيف للتعامل مع الضغوط لدى امهات اطفال التوح -

 تشرين 
 مجلة بحوث حلب  –مستوى الضغوط النفسية لدى امهات اطفال التوحد 

مجلة بحوث  –فعالية برنامج تدريبي حول مهارات التعامل مع الضغوط لدى امهات اطفال التوحد  -
 جامعة حلب   
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 الدورات التدريبية : 
 دمشق  –مشفى البيروني  –دورة تدريبية حول اعطاء العالج الكيميائي  -
 جامعة تشرين د –دورة تأهيلية للمدرسين  -
مركز التعليم الطبي  -حماه   –برنامج تدريبي حول تمريض العناية المشددة واالسعافات االولية  -

 والصحي المستمر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اللجان االدراية : 

 التمريض لجنة استالم المخابر داخل كلية
 

 0996190141 االستمارة:رقم الجوال في حال وجود أي استفسار عن المعلومات الواردة في  

 الصورة الشخصية:

 


