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 المؤهالت العلمية

االنتهاء  -البدء   اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 
 كلية فلسطين للتمريض غزة فلسطين سنة 3دبلوم تمريض  تمريض 1982 - 1979
 القدس ابو ديس القدس فلسطين بكالوريوس تمريض 1996 - 1994
ستيرماج إدارة تمريض 2002 - 2000  القدس ابو ديس القدس فلسطين 
 القاهرة القاهرة مصر دكتوراه إدارة تمريض 2011 - 2007

واإلدارية الخبرات العلمية  
االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة تاريخ البدء   

7/4891 النصر لألطفال. م - حكيم 4891   وزارة الصحة الفلسطينية غزة 
1/4891  9/4891 النصر لألطفال. م  - تمريض مشرف   وزارة الصحة الفلسطينية غزة 

44/4881 كلية فلسطين للتمريض – مدرس تمريض 1/1985   وزارة الصحة الفلسطينية غزة 
النصر لألطفال. م  تمريضمشرف  4881 1113  وزارة الصحة الفلسطينية غزة 
النصر لألطفال. م نائب مدير التمريض 1111 1112 حة الفلسطينيةوزارة الص غزة   

34/11/1119  14/19/1112 وزارة الصحة - نائب مدير دائرة التمريض   وزارة الصحة الفلسطينية غزة 
41/14/1144  14/12/1119 كلية فلسطين للتمريض –النائب األكاديمي    وزارة الصحة الفلسطينية غزة 

41/14/1144 إعارة لجامعة فلسطين ةنائب مدير وحدة التمريض وزارة الصح   وزارة الصحة الفلسطينية غزة 

كلية بوليتكنك فلسطين المستقبل  –كلية العلوم والتكنولوجيا  –الكلية الجامعية  –التدريس بنظام الساعات في الجامعة االسالمية 
جامعة القدس المفتوحة –  

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   
Quality of Nursing Courses as Perceived by Students: Relationship with Their 

Academic Achievement in Palestine College of Nursing. 
 



 المؤتمرات العلمية
1- International Conference about Epidemiological Diseases (poliomyelitis), 

Jerusalem for one day,( 1992). 
2- International conference about  Family and Child Health promotion for three 

days Oct. 1993, Gaza). 

3- Developing Nursing services, MOH – Gaza 2008 

4- Nursing Gap between theory and practice, Islamic University - 2009 

5- International conference about cardiac diseases, Islamic University, 2010 

6- Midwifery current and  strategic vision, Islamic University, 2011 

7- Participating in the first conference at the University college of applied technology – Khan 

Younis 0ct. 4013 
8- Participating in the first conference at the University college of applied technology – Khan 

Younis 0ct. 4013 
الخاصة المهارات  

المهارةاسم  برامج الحاسوب  4 
المهارةاسم  استخدام االنترنت  1 

 
 اللغات

 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة
 عربي ممتاز ممتاز ممتاز
 انجليزي جيد جدا   ممتاز ممتاز

 
 الدورات التدريبية

4897دورة في إدارة خدمات التمريض سنة   4 اسم الدورة 
شهر 41   مدتها 

األراضي المحتلة – مدرسة تمريض المجدل   مكان انعقادها 
بريطانيا  - 4881- 4883شهادة في إدارة الملفات الصحية لمدة سنة   Overseas Certificate 1 اسم الدورة 

  مدتها سنة
  مكان انعقادها غزة

 3 اسم الدورة أساسيات البحث الصحي
شهور 3   مدتها 

  مكان انعقادها غزة



4892دورة في طرق التدريس النظري والعملي لمدة   1 اسم الدورة 
شهور 2   مدتها 

األراضي المحتلة – مدرسة تمريض المجدل   مكان انعقادها 
SPSS 1 اسم الدورة دورة في البرنامج االحصائي 

شهور 3   مدتها 
  مكان انعقادها وزارة الصحة الفلسطينية

بناء االختبارات"دورة تدريبية في القياس و التقويم   2 اسم الدورة 
ساعة 41   مدتها 

  مكان انعقادها وزارة الصحة الفلسطينية
ةاسم الدور  المهارات الشخصية في إدارة التمريض  7 

  مدتها اسبوعين
  مكان انعقادها مستشفى األهلي العربي

 9 اسم الدورة دورة في مهارات الحاسوب
شهور 3   مدتها 

  مكان انعقادها الجامعة االسالمية
 8 اسم الدورة إدارة الصف

  مدتها شهرين
  مكان انعقادها وزارة الصحة الفلسطيني

 
 المعرفون

E-mail وظيفةال العنوان تليفون  اسم المعرف 
حسن جودة. د مدير وحدة التمريض رفح 0599105757   
ابراهيم منصور.أ مدير دائرة التنسيق جباليا 0599541253   

 

 

 


