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 سجل العمل -

 تدريس المواد التالية:

 (1) أساسيات التمريض نظري -

 (1أساسيات التمريض عملي ) -

 تمريض أمومة وصحة المرأة عملي -

 تمريض أمومة وصحة المرأة نظري -

 نظري  1علم وظائف األعضاء  -

 تمريض األطفال عملي -

 تمريض مسنين عملي -

 تمريض صحة المجتمع عملي -

 مهارات سريرية تمريض أطفال.  -

 مرأة المهارات سريرية تمريض أمومة وصحة  -

 )ماجستير( مومة و صحة المرأة متقدم سريريتمريض األ -

 مبادئ التشخيص المخبري -

   وعمليري أساليب البحث العلمي في التمريض نظ -

 علم الوراثة متقدم نظري -

 شراف على مشاريع التخرجاإل -
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 مومة عضو في لجنة توصيف مخابر األ -
 تحكيم مشاريع تخرج  عضو في لجان -
 عضو في لجان تحكيم رسائل ماجستير -
 التمريضعضو في لجان القبول لكلية  -
 عضو في لجان القبول في مدرسة التمريض -
 رئيس لجنة شراء في كلية التمريض -
 عضو في لجنة التوصيف الوظيفي لخريجي كلية التمريض -
 عضو في لجنة البحث العلمي -

-1بتاريخ  للمرة األولى رئيس قسم تمريض األمومة وصحة المرأة - المهام اإلدارية -  .27
1-2020 

 


