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  Bachelor's degree of nursing اجازة في التمريض ٢٠٠٣

ماجستير في علوم التمريض في  ٢٠١٠
 التمريض النفسي والصحة العقلية

Master degree of nursing 
science in psychiatric and 

mental health nursing 
 

دكتوراه في علوم التمريض في  ٢٠١٣
 التمريض النفسي والصحة العقلية

Doctorate degree of nursing 
science in psychiatric and 

mental health nursing 
 

 

 :الخبرات األكاديمية والتدريسية

 الفرنسيةباللغة  باللغة االنكليزية العنوان باللغة العربية العام

تدريس بمدرسة التمريض في  ٢٠٠٥_٢٠٠٤
 طرطوس

Teaching at the school of 
nursing in Tartous  

معيدة في كلية التمريض بجامعة  ٢٠٠٧_٢٠٠٦
 تشرين

Demonstrator at faculty of 
nursing at Tishreen 

University 
 

تدريس في كلية التمريض بجامعة  ٢٠٢٠_٢٠١٣
 تشرين

Teaching at faculty of 
nursing at Tishreen 

University 
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تدريس بقسم العالج الوظيفية في  ٢٠٢٠_٢٠١٩
 جامعة المنارة

Teaching at Occupational 
Therapy Department at 

Manara University 
 

 

 

  الخبرات العلمية والمهنية واإلدارية:

 باللغة الفرنسية االنكليزيةباللغة  العنوان باللغة العربية العام

٢٠٢٠ 
بالمؤتمر الدولي  مشاركة

االفتراضي األول في جامعة 
 القادسية في العراق

Participation in the first 
virtual international 

conference at University 
of AL_Qadisiyah in Iraq 

 

٢٠٢٠ 

في مجلة جامعة  نشر بحث
 يةتشرين للبحوث والدراسات العلم

العالقة بين الذكاء بعنوان 
والتحصيل الدراسي االنفعالي 

 في التمريضلدى طالب كلية 
 تشرينجامعة 

The relationship 
between emotional 

intelligence and 
academic achievement 
for faculty of nursing in 

Tishreen University 

 

٢٠١٩ 

نشر بحث في مجلة جامعة 
والدراسات طرطوس للبحوث 

بين مفهوم العالقة  العلمية بعنوان
لدى  الذات ومستوى الطموح

طالب كلية التمريض في جامعة 
 تشرين بالالذقية

 The relationship 
between the self-

concept and ambition for 
faculty of nursing in 
teshreen university 
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 الصورة الشخصية:
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