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 انسٛشج انزاذٛح

 انثٛاَاخ انشخصٛح: 

 انجُس

 اَثٗ

 ذاسٚخ انًٛالد:

6791 

 االسى انثالثٙ:

 فاطًت عبد اندبار قريظ

انثشٚذ 

 fahaht67@gmail.comاالنكرشَٔٙ:
 انجُسٛح:

 عشتٛح سٕسٚح

 

 يرضٔجحانحانح االجرًاعٛح:

 انرهفٌٕ:

 969102ْاذف انعًم:  3777962953ًٕتاٚم:  ان        5921307    ًُضلان

 انعًم انحانٙ:

 / رئيس قسى تًريض انبانغيٍ في كهيت انتًريض خايعت تشريٍ استاذ يساعد في قسى تًريض انبانغيٍ 

 شٓاداخ انحاصم عهٛٓا:ان 

 اسى انشٓادج ذاسٚخ انحصٕل عهٛٓا انجٓح انًاَحح

 

 يصش –جايعح االسكُذسٚح 

 

 

 يصش - جايعح االسكُذسٚح

 

 

 سٕس ٚا–جايعح ذششٍٚ انالرقٛح 

 
51/5/9002  

 

 

55/5/9001  
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 دكتوراه فً تمرٌض الحاالت الحرجة

 

جسةةةةتٌر يتمةةةةرٌض الحةةةةاالت ادرجةةةةة الم

 الحرجة 

درجةةة اليكةةالورٌو  فةةةً التمةةرٌض مةةة  

 جامعة تشرٌ 

 

  6777:ذاسٚخ انرعٍٛٛ تانجايعح

 

 حاالث حرخت –اسعافاث اونيت  :االخرصاص انذقٛق

 

 حاالث حرخت –اسعافاث اونيت  :االخرصاص انعاو
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 انًٓاو االداسٚح ٔانعهًٛح انساتقح ٔانحانٛح:

 رئيس قسى تًريض انبانغيٍ /حانيا

 2رئيس ندُت يخبر اساسياث

 عضو ندُت يخابر كهيت انتًريض حانيا

 رئيس ندُت يخبر حاالث حرخت سابق 

 قساب–طالب  عضو يدهس شؤوٌ

 يًثم انُقابت في يدهس انكهيت سابقا

 عضو في يدهس فرع انُقابت حانبا

 

 االَكهيزيت بدرخت خيدة:إذقآَأدسجح  األجُثٛحانهغاخ 

 

 :إذقاَّانخثشج فٙ اسرخذاو انحاسة ٔدسجح 

  'windows' internet' PowerPoint'  wordوهم   ICDLمستوٌات 4 -

 5مستوى  SPSS  دورة  -

 انهقاءاخ انعهًٛح/ انُذٔاخ/ انًؤذًشاخ/ ٔسشاخ انعًم:

 حضور مؤتمر نقل االعضاء اليشرٌة يٌ  الطب والتشرٌع -

  palliative Care for cancer patientsالعناٌة الداعمة لمرضى السرطا  -

 دورة تدرٌيٌة حول اسعاف القلب والتنف  ورعاٌة االصايات -

 critical issues in nursing educationقضاٌا حرجة فً تعلٌم التمرٌض  -

 التنف  الصناعً -

 ARS –NARSورشت عًم حول  -

  

 ٔانذكرٕساِانًاجسرٛش  ششاف عهٗ سسائماإل: 

دكرٕساج)قٛذ انثحث عٍ عُٕاٌ  6ٔ حانٛا سساائم ياجسرٛش 8سسائم ياجسرٛش ٔاالششاف عهٗ  1ذى يُاقشح 

 نهشسانح(

ذاسٚخ 

 انًُاقشح

يجهس  قشاس ذاسٚخ

 انجايعح

 انشسانح عُٕاٌ

 63/6/5369ذا 762 

 

 

 

6978 

 52/9/5369ذا

 

 

تاثٌر تطيٌق ضغط القفص الصدري اثناء مرحلة الزفٌر قيل  -
والتنف   سحب المفرزات على نسية اشياع الدم ياالكسجٌ 

 لدى مرضى التهوٌة االلٌة. )مشرف رئٌسً(
استخدام المعالجة يالتيرٌد على التهايات الفم الناجمة ع   تاثٌر -

 العالج الكٌمٌائً لدى مرضى السرطا  )مشرف مشارك(
 

تاثٌر حمام القدم على مستوى االلم والتعب عند مرضى  -
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 53/1/5369ذا5201

 

 

 

 59/9/5369ذا6977

 السرطا  الخاضعٌ  للعالج الكٌمٌائً )مشرف رئٌسً(
 

تقٌٌم معلومات واتجاهات وممارسات مرافقً مصايً الحرب  -
العاجزٌ  حول منع حدوث وتطور القرح االنضغاطٌة  

 )مشرف مشارك(
   

 ذاسٚخ انًُاقشح  عُٕاٌ انشسانح

يقاسَح ذاثٛش ذطثٛق غسم انًعذج تانسٕائم انثاسدج يع ذطثٛق  -

انكًاداخ انثاسدج عهٗ خفط دسجح انحشاسج عُذ يشظٗ 

 انحاالخ انحشجح 

ذطثٛق ذقُٛح انًعغ ٔيحاكاج انًعغ عهٗ انًعاعفاخ  ذاثٛش -

 انٓعًٛح تعذ انعًهٛاخ انجشاحٛح انحشٕٚح

 

ذاثٛش انثشٔدج انًٕظعٛح ٔانًساج عهٗ يسرٕٖ االنى اثُاء َضع  -

 اَثٕب انصذس عُذ يشظٗ جشاحح انقهة )دساسح يقاسَح(

61/66/5361 

 

 

53/66/5361 

 

 

 

52/2/5369 

 

 

 :ععٕ فٙ نجُح انرحكٛى عهٗ سسائم انًاجسرٛش انرانٛح 

 قسى ان  عُٕاٌ انشسانح اسى انطانة

 فاغًح عهٙ دٚة-

 

 

 كايم انحشٚش٘

 

 

 خانذ انسعذ

 

 

فعانٛح انًحهٕل انسكش٘ انفًٕ٘ يقاتم  ذاثٛش

االسظاع انطثٛعٙ عهٗ ذخفٛف االنى انًحشض 

دساسح  –تانحقٍ انععهٙ نهقاحاخ حذٚثٙ انٕالدج 

 .يقاسَح

 

ذاثٛش سٛاسح انشعاٚح انرًشٚعٛح عهٗ عسشج انثهع 

عُذ يشظٗ انجٓاص انعصثٙ فٙ ٔحذاخ انشعاٚح 

 انًشكضج

 

 

انًثكش عهٗ َٕعٛح  ذاثٛش ذطثٛق اعادج انراْٛم

انحٛاج انًشذثطح تانصحح نذٖ يشظٗ انفشم 

 انرُفسٙ انحاد

 

 

ذاثٛش ذطثٛق يادج انسٛهٕكس يقاتم ذطثٛق عاصثح 

قسى ذًشٚط 

االيٕيح ٔصحح 

 انطفم

 

 

 

قسى ذًشٚط انحاالخ 

 انحشجح ٔانطٕاسئ

 

 

قسى ذًشٚط انحاالخ 

 انحشجح ٔانطٕاسئ

 

 

قسى ذًشٚط انحاالخ 

 انحشجح ٔانطٕاسئ
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 عهٙ خهٛم

 

 

 سٕصاٌ اتشاْٛى

 

 فشح انًصطفٗ

 

اٚقاف انُضف عهٗ دسجح انصذيح انُضفٛح فٙ 

 اسعاف اصاتاخ االغشاف انحشتٛح

 

 

 

ذاثٛش ذطثٛق سٛاسح ذًشٚعٛح عهٗ انٕظٛفح 

 نعهٕٚحانرُفسٛح عُذ يشظٗ جشاحح انثطٍ ا

 

َٕعٛح انحٛاج عُذ يشظٗ انقصٕس انكهٕ٘ 

 انخاظعٍٛ انرحال انذيٕ٘

 

قسى ذًشٚط 

 انثانغٍٛ

 

 

 

 

قسى ذًشٚط 

 انثانغٍٛ

 انعهًٛح ٔانًُٓٛح انرٙ شاسكد تٓا:انهجاٌ 

 عضو ندُت توصيف يخابر

 عضو نداٌ فحص َتاج عهًي

 (ويدهت حًاة يحكى عهى ابحاث نهتعيٍ او انترقيت )يٍ يدهت خايعت تشريٍ

 انرٙ قًد تٓا: األخشٖانُشاغاخ ٔ انًٓاساخ 

 تشريٍانقياو بدوراث اسعاف اوني سُويت يداَيت او يأخورة نطالب ويوظفي خايعت 

 انًشاركت بتدريس طالب خايعت انفراث نًدة فصم كايم 

 انًشاركت ببرَايح انتدسير )تعهيى يفتوذ( في كهيت انتًريض

 بتدريس طالب خايعت حًاة  تكهيف 

 

 انرٕقٛع


