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االمومة والطفولة

وكيلة كلية التمريض للتطوير

المؤهل العلمي :
درجـــــــــــــــة البكالوريوس
التخصص

تمريض عام

اسم الجامعة

جامعة الملك عبد العزيز – جدة
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عنوان الرسالة

ال يوجد

درجــــــــــــــــــة الماجستير
التخصص

تمريض الرعاية الصحية األولية (تمريض صحة المجتمع)

اسم الجامعة

جامعة الملك سعود – الرياض

عنوان الرسالة

معلومات األمهات السعوديات عن جوانب مختارة في صحة األم والطفل
The Knowledge of Saudi Mothers in Relation to Selected Aspects on Women and
Child Health

درجـــــــــــة الدكتـــــوراه
التخصص

تمريض الرعاية الصحية األولية (تمريض صحة المجتمع)

اسم الجامعة

جامعة ساوث بنك – لندن (برنامج االشراف المشترك)

عنوان الرسالة

طبيعة التثقيف الغذائي للحوامل الذي يقدم من قبل الممرضات في المراكز الصحية األولية في مدينة جدة
The Nature of Nutritional Advice given by Diploma Nurses in Primary Health Care
Centres in Jeddah, Saudi Arabia

التدرج الوظيفي:


تجديد وكيلة التطوير لكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من 1441/4/16هــ الى  1443/4/15هـ وفقا ً لقرار اداري
رقم/ 4678ق بتاريخ 1441/4/13هـ



تجديد وكيلة التطوير لكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من 1439/4/16هـ الى  1441/4/15هـ وفقا ً لقرار اداري
رقم /3504ق بتاريخ 1439/4/19هـ



وكيلة كلية التمريض المكلف بجامعة الملك عبد العزيز من 1439/01/06هـ وفقا ً لقرار اداري رقم /164ق بتاريخ
1439/01/06هـ



تجديد وكيلة التطوير لكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من 1437/4/16هـ الى  1439/4/15هـ وفقا ً لقرار اداري
رقم /5040ق بتاريخ 1437/4/15هـ
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وكيلة التطوير لكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز المكلف بقرار اداري من 1437/4/22هـ رقم /5351ق



وكيلة التطوير لكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من 1435/4/16هـ الى 1437/4/15هـ وفقا ً لقرار اداري رقم
/5822ق بتاريخ 1435/4/16هـ



رئيسة قسم االمومة والطفولة المكلفة بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من  1435/6/13هـ وفقا ً للقرار الصادر من
معالي مدير الجامعة برقم /5882ق تاريخ  1435/6/13هـ الى محرم 1438هـ



مشرفة وحدة االعتماد األكاديمي بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من  1434/3/18هـ الى  1435/6/17هـ وفقا ً
لقرار اداري رقم /35/32206د بتاريخ 1435/2/23هـ



منسقة برنامج ضمان وتوكيد جودة العملية التعليمية في كلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من 1435/2هـ -الى الوقت
الحالي



رئيسة قسم االمومة والطفولة بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من  1434/4/13هـ إلى  1436 / 4/12هـ وفقا ً
للقرار الصادر من معالي مدير الجامعة برقم /5118ق تاريخ  1434/4/31هـ



مشرفة وحدة االعتماد األكاديمي بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من  1433/6/18هـ الى  1434/6/17هـ



مشرفة قسم االمومة والطفولة بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز من  1434/1/3هـ إلى  1436 / 4/2هـ وفقا ً
للقرار الصادر من معالي مدير الجامعة برقم /30ق تاريخ  1434/1/3هـ



رئيسة قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز من  1433/6/18هـ إلى  1435 / 6/17هـ
وفقا ً للقرار الصادر من معالي مدير الجامعة برقم /9999ق تاريخ  1433/6/18هـ



رئيسة قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز من  1431/6/18هـ إلى  1433 / 6/17هـ
وفقا ً للقرار الصادر من معالي مدير الجامعة برقم /31/3396س 1/تاريخ  1431/6/15هـ



استشاري متفرغ كعميدة في كلية د .سليمان فقيه للتمريض لمدة  3اسابيع من  1429/12/ 21 – 1429/12/ 1هـ



وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز وفقا ً للقرار الصادر من معالي مدير الجامعة برقم (/10576ق)
وتاريخ (1425/6/21هـ) .الى 1427/6/22هـ



رئيسة قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز من 1424/12هـ إلى 1426/7هـ



أ .مساعد في كلية التمريض 1423هـ



محاضر في كلية الطب والعلوم الطبية /قسم التمريض عام 1420-1412هـ



معيد في كلية الطب والعلوم الطبية /قسم التمريض عام 1412-1403هـ.



ممرضة اخصائي في المستشفى الجامعي عام 1403-1401هـ.

األعمال األكاديمية (التدريس):









المشاركة في تدريس مادة طرق البحث لطالبات برنامج البكالوريوس 1441هـ
المشاركة في تدريس مادة علم النفسي للتمريض لطالبات برنامج البكالوريوس 1441-1440هـ
المشاركة في تدريس مادة تعليم التمريض لطالبات الماجستير من 1434هــ الى الوقت الحالي
المشاركة في تدريس مادة صحة المرأة لطالبات برنامج ماجستير تمريض النساء والوالدة من عام 1434هـ الى الوقت الحالي
المشاركة في تدريس مادة تمريض االطفال لطلبات برنامج التجسير من عام 1433هـ الى الوقت الحالي
المشاركة في تدريس مادة علم النفسي االجتماعي لطالبات برنامج التجسير في عام 1434هـ
المشاركة في تدريس مادة تمريض صحة الطفل من عام 1432هـ الى الوقت الحالي
المشاركة في تدريس مادة صحة المجتمع عام  1422هـ الى الوقت الحالي
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المشاركة في تدريس طالبات طب بشري السنة الثانية عن طرق االستذكار كيفية كتابة المذكرة ذى القعدة 1431هـ
تدريس مادة علم االجتماع للتمريض عام 1431هـ -منسقة المادة
تدريس مادة تمريض األطفال – منسقة المادة لمدة عامين
تدريس مادة تمريض صحة األسرة والمجتمع – منسقة المادة من بداية التعيين الى 1431هـ.
تدريس مادة البحث في التمريض – منسقة المادة لمدة عامين.
المشاركة في تدريس مادة النساء والوالدة لمدة  3اعوام
المشاركة في تدريس المفاهيم االساسية في التمريض لمدة سنتين

الجوائز التي حصلت عليها:
 جائزة االميرة الجوهرة للتفوق العلمي للسنة األولى 1422-1421هـ.
 جائزة التمييز لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز– من قسم التمريض لعام -1430
 1431هـ

الخدمة المجتمعية:


عضو في الوفد السعودي المدني المرافق لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا رحمه هللا إلى الصين من
1426/12/16هـ إلى 1426/12/25هـ.

الدورات التدريبية:




حضور عدد أكثر من  5ورش التعليم عن بعد مثل االختبارات اإللكترونية والمحاضرات االفتراضية لمواجه كورونا من بداية مارس 2020م
تقديم ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بعنوان "مراجعة تصميم المناهج"  30سبتمبر 2018م  12- 9ظهرا

حضور ورشة عمل عن كيفية اعداد الدراسة الذاتية حسب معايير  2017االعتماد األكاديمي الدولي  ACENمن  16-15مارس
2018م في رود ايالند بواليات المتحدة األمريكية.



حضور ورشة عمل الممارسات المثالية في التقييم وتصميم خرائط االختبارات وتصميم جداول التقييم وتصميم أسئلة متعددة
االختيارات امدة يومين 1439/3/2-1هـ بكلية السياحة تقدمها عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
حضور ورشة عمل لمخرجات التعلم المقدمة من هيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي ربيع األول 1438هـ
حضور ورشة العمل "2016 "Blackboardم
حضور ورشة العمل "  1436/12/3 " Ithenticateهـ الموافق 2015/9/16م
حضور ورشة العمل "  1436/11/19 " OSCEهـ الموافق 2015/9/3م
حضور ورشة العمل "2015/8/20-18 "Blackboardم
حضور ورشة العمل "2015/3/12-10 " Item Writingم
حضور دورة "كيف تصبح مخططا استراتيجي" 2015/1/27-26م و 2015/2/26م
حضور ورشة العمل "2014/12/9 " Item Analysisم



حضور ورشة عمل الثالث من سلسلة  LMIمن  1435/4/3هـ (2014 /2/3م) لمدة  8أسابيع



حضور ورشة عمل الثاني من سلسلة  LMIمن  1435/1/15هـ (2013 /11/18م) لمدة  7أسابيع



من  1435/4/17هـ (2014 /2/17م) لمدة  8أسابيع
















حضور ورشة عمل الثالث من سلسلة LMI

حضور ورشة العمل لمنسقي برنامج ضمان وتوكيد جودة العملية التعليمية يومي االربعاء والخميس 1435/2/23-22هـ (-25
2013/12/26م)
مشاركة في ورشة العمل تدريب الممرضات  1435/10/ 13-12هـ" الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض train the
trainer

حضور ورشة العمل في 1434/11/12-19 SPSSهـ وحدة التطوير الجامعي
مشاركة ورشة عمل بعنوان "تقييم البرامج"  2013/11/26م ((H 1435/1/23
حضور ورشة عمل بعنوان " "Item Writingيوم االثنين والثالثاء 1433/7/ 3-2هـ بمقر الهيئة السعودية بالرياض
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حضور ورشة عمل بعنوان "مناقشة القواعد التنظيمية والهيكلة االدارية لشطر الطالبات والفروع “يوم الخميس 1432/7/7هـ
بفندق حياة بارك جدة قاعة الصحبة من الساعة  9صباحا –  5مساءا ً
حضور ورشة عمل ألعداد المقترحات البحثية المقدمة للتمويل مركز الملك فهد لألبحاث الطبية – جدة1432/6/ 12هـ
حضور ورشة عمل "خلق ثقافة الجودة والتميز في برامج تعليم التمريض في المملكة" 1432/5/ 19هـ (2011/4/23م) في
كلية التمريض بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باألحساء
حضور ورشة عمل لتطوير خطة تقييم البرنامج المبني على المخرجات لمدة  12ساعة معتمدة من  1432/1/29-6هـ
(2011/1/4 – 2010/12/12م) في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز



حضور ورشة عمل األول من سلسلة  LMIمن  1431/7/24هـ (2010 /7/6م) لمدة  7أسابيع



حضور ورشة عمل استكمال صياغة االجراءات التفصيلية للخطة التنفيذية للسنة الثالثة 1432هـ من الساعة  9صباحا الى 4
عصرا بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بتاريخ 1432/10/ 20-19هـ (2011/9/18- 17م) اقامها مركز الدراسات االستراتيجية
حضور ورشة عمل عن اعداد مدير برنامج التمريض حسب معايير االعتماد األكاديمي الدولي  ACENعام 1433/12هـ في
امريكا
حضور ورشة عمل عن كيفية اعداد الدراسة الذاتية حسب معايير االعتماد األكاديمي الدولي  ACENعام 1432/7هـ في امريكا



حضوردورة دور القيادي لرؤساء االقسام االكاديمي في صناعة التغيير بجامعة ملبورن في استراليا لمدة اسبوعين من /7/17-6








 2009م  1430/7/ 24-13 -هـ


حضور دورة  End noteلمدة اسبوع من  1429/1/6هـ



حضور ورشة عمل الطب المبني على البراهين لمدة  4ايام من  1429/3/29هـ



حضور دورة صيفية بعنوان مهارات االتصال وتقنية المعلومات والتعليم عن بعد وتعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بجامعة فيرجينيا
تك بالواليات المتحدة األمريكية لمدة شهر ونصف من 2005/7/11م2005/8/19-م.



حضور دورة عن كيفية إنشاء المحاضرة على االنترنت في 1427/2/1هـ (2006/3/1م).



حضور دورات في الحاسب اآللي  Windows – Excel – PowerPointعام 2000م –  2008م.

المؤتمرات والندوات العلمية:














مشاركة في يوم العالمي للموجه بتاريخ  30فبراير2020م  5جماد الثاني 1441هـ بقاعة المحاضرات بمركز الملك فهد الطبية
حضور ومشاركة في مؤتمر تعليم التمريض بورقة عمل بعنوان "تجربة كلية التمريض في برنامج التوجيه لحديثي التعين" من
 14-12يوليو 2018م في جورجيا اتالنتا بواليات المتحدة األميركية
مشاركة في مؤتمر التمريض العالمي عن الرعاية الصحية األولية بدبي من  3-1نوفمبر 2016م
حضور ومشاركة يوم المهنة لكليات الصحية الثامن 1437هـ  20-18أكتوبر 2016م
تنظيم اول احتفال ليوم التمريض العالمي في قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية في مركز الملك فهد لألبحاث الطبية 11
مايو 2011م الموافق  8جماد الثاني عام 1432هـ
حضور ورشة عمل استكمال صياغة االجراءات التفصيلية للخطة التنفيذية للسنة الثانية 1432هـ من الساعة  9صباحا الى 4
عصرا بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بتاريخ 1432/2/19هـ (2011/1/23م) اقامها مركز الدراسات االستراتيجية
حضور ورشة عمل بعنوان  Developing an Outcome-based Program Assessment Planلمدة  12ساعة من -6
 1432/1/29هـ (2010/12/12م الى 2011/1/4م ) في كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة الملك عبدالعزيز
ورشة عمل عن  BMJمجموعة المجلة الطبية البريطانية نوفمبر  2010م
م شاركة في عرض نتائج بحث عن معلومات و سلوك طالبات التمريض ال سعودي اتجاه الرعاية ال صحية المنزلية في المؤتمر
الدولي السابع بكوريا في 30اكتوبر 2009م (1430/11/ 11هـ)
مشاركة بورقة عمل عن تجربة قسم التمريض في الزيارات المنزلية لطالبات التمريض 1430/4/24( 2009/4/20هـ)))) في
المؤتمر الرابع للتمريض العالمي في المستشفى الملك فيصل التخصصي – جدة
حضور ورشة العمل التدريبية التي عقدها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لتأهيل مراجعي الجودة واالعتماد خالل
الفنرة  17 – 14ربيع االول 1431هـ الموافق  28فبراير  3-مارس 2010م
حضور ورشة عمل بكلية دار الحكمة بعنوان 1430/6/18-Creative teaching in Nursing 10/6/2009هـ
حض))ور مؤتمر الدولي الس))ابع في مدينة سيييول بكوريا " " Exploring New Horizon of Nursing Evidenceفي
 30-29اكتوبر 2009م (1430/11/ 11-10هـ)
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حضور لقاء عن  Promote research on evidence based nursingفي 2009/10/ 25م )1430/11/6هـ)))))))) في
فندق وستن بأشراف كلية التمريض بجامعه الملك سعود بن عبدالعزيز بجدة
حض)))ور ورش)))ة عمل طرق البحث الكيفي  Qualitative researchبمدينة الملك عبد العزيز الطبية  3:30- 8:30عص)))را
بقاعة االنديجاني من  2009/5/18-16م – 1430/5/ 23-21هـ
حضور المؤتمر الرابع للتمريض العالمي في المستشفى التخصص – جدة من  2009/4/ 20 – 19م (24 – 23
1430/4/هـ)
مشاركة بورقة عمل عن عناية التمريضية لمرض سيولة الدم ورئاسة احدى الجلسات في مؤتمر سيولة الدم 2006/10م
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
حضور منتدى جدة االقتصادي من 1427/1/13-12هـ 2006/2/12-11م.
حضور الملتقى األول لموهوبي التعليم العالي 1427/2/1هـ 2006/3/1م.
حضور ندوة الحوار الوطن في 1426/8/16هـ 2005/9/20م.
حضور ورشة عمل  Leadership and Strategy in a Globalizing Worldبكلية دار الحكمة 2005/11/24م.
حضور ورشة عمل التعريف بالتجارب المميزة بجامعة الملك عبد العزيز في 1426/10/27هـ.
حضور ورشة عمل تقويم الطالب  2007م
المشاركة في إلقاء عدة محاضرات لمراكز صحية أولية ومستشفى الوالدة واألطفال منذ عام -1411إلى  1422هـ (-1993
2004م)
حضور الندوة الخليجية السادسة للتمريض بعنوان" :تحسين مخرجات التمريض من خالل الممارسة التمريضية المبنية على
البراهين" ،من /6-4ديسمبر2004/م ،في مدينة الدوحة بقطر.
حضور محاضرة عن اإليدز والمرأة تابعة لجمعية طب األسرة والمجتمع في ديسمبر 2004م.
ورقة عمل في مؤتمر التمريض السادس في الشرق األوسط بجامعة العلوم والتكنولوجيا بإربد باألردن 2000 / 10م.
ورقة عمل في يوم التمريض العالمي بالمستشفى الجامعي 2000 / 5م.

المشاركات العلمية:
















اعداد برنامج القبالة دبلوم سنتين بعد البكالوريوس للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 2018م
عضو في لجنة مراجعة مناهج الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة عام 2019-2018م
مشرفة لبرنامج القبالة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2019-2016م
عضو في مجلس العلمي التمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في دورتها الرابعة من 2015م الى 2018م
القاء محاضرة في جمعية القبالة الفرعية لجمعية النساء والوالدة 1437/2/11هـ الموافق  2015/11/ 23م
ممتحن خارجي في جامعة سلطنة قابوس لبرنامج التمريض من  12-8يونيو 2014م
القاء محاضرة في مؤتمر التمريض العالمي لعام 2015م بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض keynote speaker
1437/1/ 2 – 1 Sustaining excellence in nursingهـ الموافق  2015/10/ 15-14م
القاء سلسلة من الورش العمل في اعداد الدراسة الذاتية وتعريف اعضاء هيئة التدريس التمريض بكلية التمريض عن معايير
االعتماد األكاديمي الدولي وكيفية احتساب مخرجات البرنامج واالستعداد لزيارة فريق االعتماد األكاديمي الدولي من عام
1432هـ الى 1434هـ
ورشة العمل لممرضات في مدينة جازان بعنوان " التمريض المبني على البراهين :دليل الي التطبيق اإلكلينيكي" من 3 – 1
 1431/11/هـ (2010 /10 / 11 – 9م)
ممتحن خارجي في جامعة الدمام لبرنامج التمريض من  2010/ 6م و2012/10م
محاضرة لممرضات بمناسبة يوم التمريض بعنوان " سد الفجوة :المساواة والوصول لرعاية صحية " 1432/6/13-12هـ في
مستشفى الملك فهد بمدينة الباحة
محاضرة في يوم التمريض الخليجي بعنوان "تمريض التخصصي بين الحقيقة والمستقبل" في مستشفى الملك فهد بمدينة الباحة
1432 /4/18-16هـ
محاضرة "  “Closing the gapفي يوم التمريض العالمي المقام في قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية في مركز
الملك فهد لألبحاث الطبية  11مايو 2011م الموافق  8جماد الثاني عام 1432هـ
ورشة عمل بعنوان ” “Study skills for nursing studentsلطالبات المستجدات الملتحقات للسنة الثانية تمريض في
االسبوع الثاني في بداية الفصل الدراسي االول لعام 1432-1431هـ
تقديم ورشة عمل بعنوان ” “Study skills for nursing studentsلطالبات المستجدات الملتحقات للسنة الثانية
تمريض في االسبوع االول في بداية الفصل الدراسي االول لعام 1431-1430هـ ثم اعادة الورشة للطالبات السنة الربعة لعام
1431 – 1430هـ
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القاء محاضيرة عن  ”Clinical supervision for nursing studentsفي قس)م التمريض – كلية العلوم الطبية التطبيقية
بتاريخ 1430/3/19هـ ( 2009 /3/30م)
المشاركة بإلقاء ورقة عمل ورئاسة إحدى الجلسات بالمؤتمر السعودي ألمراض الدم وأورام األطفال في -19
2005/11/23م.
محاضرة في ندوة القيادة للتغيير "نحو النجاح التمريضي" 1428/10/ 19-18هـ
ورقة عمل بعنوان " دور الممرضة في الرعاية الصحية األولية" في المؤتمر األول ألبحاث التمريض عام 1422هـ
(2001م).
محاضرة عن التدخين وأضراره لطالبات مدارس المنارات عام 2001م.

النشاطات واللجان والدورات التدريبية التي شاركت فيها:


رئيسة فريق اعداد متطلبات لحصول االيزو من يناير 2020م الى الوقت الحالي



رئيسة فريق اعداد الدراسة الذاتية ومتطلبات االعتماد األكاديمي الوطني  NCAAAمن 2015م الى الوقت الحالي



عضو في لجنة تطوير مناهج لكلية الفارابي من محرم 1439هـ (سبتمبر  2017م الى 2019م)



رئيسة فريق اعداد الدراسة الذاتية الثانية لتجديد االعتماد األكاديمي الدولي ACENمن 2017م الى الوقت الحالي



عضو في فريق تقييم كليات الصحية الخاصة من شعبان 1438هـ (ابريل 2017م) في مشروع تقييم الجودة في المؤسسات التعليم
األهلي الخاص
تقديم ورشة عمل لتعليم اللغة الصينية للمبتدئين (شطر الطالبات) الفصل االول 2017م
عضو في لجنة التنفيذية إلدارة القياس والتقويم من 1435هـ الى نهاية 1436هـ



اعداد الدراسة الذاتية األولى المقدمة لالعتماد األكاديمي الدولي 2014م ورفع تقارير السنوية لجهة االعتماد



رئيسة لجنة اعداد الملفات الخاصة باعتماد األكاديمي الوطني حسب نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 NCAAAمن عام 1432هـ الى الوقت الحالي
رئيسة لجنة "كتابة الدراسة الذاتية" العتماد األكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض من عام 1431هـ الى 1434هـ



مشرفة برنامج دبلوم القبالة التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية من عام 1431هـ الى 1435هـ



عضوة في لجنة مراجعة وتقييم برنامج التجسير لخريج العلوم لكلية سليمان فقيه 1434هـ



عضوة في المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات العلمية في الدورة الثالثة منذ عام  2011م وإلى نهاية






عام 2014م


مشاركة الملتقى االول لعمداء كليات التمريض 1433/6/21هـ الموافق 2012/5/12م بجامعة الملك سعود -الرياض



عضوة في لجنة اعداد برنامج الستقبال وتعين خريجين وخريجات كليات الصحية في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز من
 30-14رجب 1433هـ
عضوة في لجنة مراجعة برنامج بكالوريوس التمريض 1433هـ الى اآلن



عضوة في لجنة وضع ومراجعة اسئلة االختبارات للهيئة السعودية للتخصصات الصحية من شعبان 1433هـ الى اآلن



عضوة في لجنة كتابة برنامج التجسير وبرنامج ماجستير تمريض النساء والوالدة بكلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التمريض



من1430/1هـ ا ( 2009 /1م) الى اآلن


رئيسة لجنة مراجعة االختبارات لقسم التمريض من 1430هـ الى 1433هـ



رئيسة لجنة وضع اسئلة اختبارات القبول لبرنامج التجسير وبرنامج الدراسات العليا عام 1432هـ



عضوة في لجنة شؤون االكاديمية لطالبات التمريض من  2009/5م الى  2018م
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تنظيم  12ورش عمل ومشاركة في القاء محاضرات تدريب الممرضات من المراكز الصحية عن فحص الذاتي للثدي في
مركز العامودي لسرطان الثدي بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز  2011 /5م
اعداد برنامج الماجستير المسار تمريض النساء والوالدة 2010م



عضوة في لجنة وضع منهج بكالوريوس التمريض لجامعة االميرة نورة وتأسيس معمل التمريض في عام 2009م – -1429
 1430هـ
عضوة في وضع الخطة الجديدة لبرنامج التمريض في قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية عام 2009م -1429-
 1430هـ الى االن
تنظيم ورشتين عن الفحص الذاتي للثدي للطالبات التمريض بجامعة الملك عبد العزيز  2007 /5م



نائبة لجنة الكونترول لالختبار القياسي والتقويم في التعليم العالي من  6/ 27الي 1429 / 7/ 4هـ



رئاسة لجنة المالية لتحضير مؤتمر التمريض االول لقسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية 1429/12هـ الى 1431هـ



عضوة في لجنة تخطيط واعداد وتنفيذ برنامج التجسير (تمريض)  2008/4م الى 2018م



رئاسة لجنة المكتبات في قسم التمريض من 2008م الى 2015م



عضو في لجنة مراجعة برنامج التمريض لكلية الريادة الخاصة (برنامج البكالوريوس والتجسير) عام 2008 – 2007م



عضوة في لجنة االشراف للمعاهد االهلية لمنطقة مكة المكرمة 2007م



عضوة في لجنة مراجعة منهج التمريض في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز  2008 – 2007م



عضوة في اللجنة التأسيسية لجمعية التمريض يناير 2005م إلى  2007م.



عضوة في جمعية السعودية للتمريض  2007الى اآلن



عضوة في لجنة تقويم االولي لمنح دراسية حكومية 2007 /1/1م



عضوة في جمعية طب األسرة والمجتمع منذ عام  2004وإلى اآلن.



عضوة في اللجنة العلمية للمعاهد الصحية األهلية تابع للهيئة السعودية للتخصصات منذ عام  2004م وإلى  2006م.



عضوة في المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات العلمية منذ عام  2003م وإلى  2006م.



عضوة في اللجنة الفرعية لوضع معايير برامج التمريض التابع للهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي منذ عام  2005م وإلى
 2006م.
عضوة في لجنة إنشاء كلية التمريض بالحرس الوطني بجدة بداية عام  2005م وإلى  2006م.








مشاريع بحثية:
مشروع بحث علمي مشترك بعنوان " معرفة ومهارات وسلوك طالبات التمريض اتجاه تعليم سالمة المرضى " مع جامعة اردنية
وبريطانيا تم تحليل البيانات وجاري كتابة مسودة النشر
مشروع بحث قدم على كرسي الشيخ محمد حسين العمودي بعنوان "برنامج تدريبي تطوير وتعزيز ومعلومات الممرضات عن فحص
المبكر لسرطان الثدي في المراكز الصحية االولية في مدينة جدة" ومدتها عام ونصف من بداية يناير عام  – 2011تم الموافقة و تم جمع
البيانات للمرحلة االولى و الثانية و تقديم دورة تدريبية للممرضات لمدة  3شهور -تم النشر
مشاركة في مشروع قدم على كرسي الشيخ محند حسين العمودي بعنوان " تحديد احتياجات مرضى سرطان الثدي "عام 2011م وتم
ارساله للنشر في نهاية شهر يونيو وتم القبول – تم النشر
مشروع قدم لعمادة البحث العلمي بعنوان " برنامج تدريبي للممرضات المراكز الصحية االولية عن مرض السكر" ولم يتم الموافقة
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:االشراف على رسالة ماجستير
م2016  سكر الحمل (المشرف االول) تخرجت في يونيو:الطالبة حنين باحفظ هللا
م2017  االستشارات لموانع الحمل (المشرف الثاني) ناقشت في يونيو:الطالبة رنا بامفلح
م2017  الرضاعة الطبيعية المطلقة (المشرف االول) تخرجت في ديسمبر:الطالبة ليلى عرفات
 تأقلم السيدات في مرحلة سن الياس (المشرف الثاني) مرحلة اعداد االستبانة وجمع العينات (سحبت بعد انهاء:الطالبة اميرة بخاري
م2018 المقررات) في اول فصل
م2019  أسباب طلب السيدات لعملية القيصرية االختياري (المشرف األول) تخرجت في:الطالبة عفاف السلمي
م2019  تأثير قص العانة بعد الوالدة (المشرف الثاني) تخرجت في عام:الطالبة ام كلثوم المختار
 اإلجهاد الوظيفي والكفاءة الذاتية بين الممرضات العامالت في مستشفى االمل النفسي واالدمان: الطالبة روان عبدالرحمن العطاء
م2020 (المشرف الثاني) تخرجت في عام
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