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 المؤهالت العلمية 
 1711 ، سنةمصر –القاهرة  جامعة- "تمريض"إدارة  علوم التمريض تخصص في دكتوراه. 1
 1779 سنة لسطينف-أبو ديس جامعة القدس  –. ماجستير في إدارة التمريض 1
 1669 سنة فلسطين- أبو ديس-جامعة القدس – " تجسير" . بكالوريوس تمريض9
 Overseas Certificate بريطانيا- 1661- 1669 سنةلمدة  طبيةإدارة الملفات الفي دبلوم . 1

 1600-1609 سنة شهر في مدرسة تمريض المجدل 11التمريض لمدة  خدمات . دورة في إدارة5
 سوونة " حاليووا  كليووة فلسووطين للتمووريض"سووابقا و مدرسووة الحكمووال والحكيمووات –فلسووطين  –سوونوات  9ريض . دبلوووم تموو9

 م 1606-1601
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 واإلداريةالخبرات المهنية 
  2014-2020جامعة فلسطين،  – دبلوم-التمريضرئيس قسم  .1

 1/1711-9/1717جامعة فلسطين،  –بكالوريوس -رئيس قسم التمريض .1

  9/1711-1/1711جامعة فلسطين،  –دبلوم -رئيس قسم التمريض .9

  9/0/1711م  15/71/1711وزارة الصحة منذ بنائب مدير وحدة التمريض  .1
 م 11/71/1711م حتى  71/79/1770من كلية فلسطين للتمريض األكاديمي ومحاضر في نائب ال .5
 م 91/75/1770م حتى 71/70/1779 من وزارة الصحةبالتمريض  دائرةنائب مدير  .9
 1779 – 1771 من مريض في مستشفى النصر لألطفالنائب مدير الت .0
 1779-م  1667 من مشرف تمريض في مستشفى النصر لألطفال .0
 م 11/1667م وحتى 75/1605من مدرس تمريض في كلية فلسطين للتمريض  .6

 م 1/1605 – 0/1601 من مشرف تمريض في مستشفى النصر لألطفال .17
 م 0/1601-م 1601 من . حكيم جامعي في مستشفى النصر لألطفال0

 األكاديمية  الخبرات
 9/1711-17/1711فلسطين جامعة  –رئيس قسم التمريض  .1

 التمووووريض إدارة التمووووريض أبووووو ديووووس فووووي بوووورام  ماجسووووتير أسووووتاذ مسوووواعد غيوووور متفوووور  فووووي جامعووووة القوووودس   .1
1710/1716 

- 1716/1717فوووي برنوووام  ماجسوووتير ا دارة الصوووحية  أسوووتاذ مسووواعد غيووور متفووور  فوووي الجامعوووة ا سوووالمية .9
1717/1711-1711/1719 

مسوووال الرقابوووة ا داريوووة فوووي الم سسوووات  غوووزة تووودريس-جامعوووة القووودس المفتوحوووة غيووور متفووور  فوووي أسوووتاذ مسووواعد .1
دارة المستشووووفيات  ، االيوووووال والت،ذيووووة، أخالقيووووات المهوووون الصووووحيةالصووووحية ومسووووال وموووودخل للصووووحة العامووووة وا 

 والم سسات الصحية وغيرها.

 أبو ديس-ستير في جامعة القدسمشرف أكاديمي لرسائل ماج .5

 ا سالميةالجامعة و أبو ديس -جامعة القدس مناقش داخلي وخارجي لرسائل الماجستير في .9

 غزة تدريس مسال بحث تخرج لطلبة ا دارة الصحية-جامعة القدس المفتوحة غير متفر  في أستاذ مساعد .0

 لطلبة ا دارة الصحية دريب العمليالتغزة تدريس -جامعة القدس المفتوحة غير متفر  في أستاذ مساعد .0

إدارة مسوواقات  توودريس( و المهوون الصووحية )قسووموم التطبيقيووة غيوور متفوور  فووي الكليووة الجامعيووة للعلوو أسووتاذ مسوواعد .6
، تدريس مسال مهارات 1715حتى  1775 منذ ، ومسال نظم المعلومات الصحية(1(، )1ة )طبيال تسجالال

 الصحية. ومسال الرعاية لمهنية.االتصال ومسال االسعاف األولي والصحة ا
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وتووودريس  1711-1719فوووي بوليتكنوووي فلسوووطين المسوووتقبل الفصووول األول  غيووور متفووور  أسوووتاذ مسووواعد  .17
دارة المستشفيات والم سسات الصحية(1السجالت الطبية ) مسال إدارة  ، وا 

 وتوووووودريس مسوووووواقات "وزارة الصووووووحة" كليووووووة فلسووووووطين للتمووووووريضفووووووي  ومحاضوووووور األكوووووواديمي نائووووووبال  .11
 – 1/79/1770ارة والقيووووووووادة فووووووووي التمووووووووريض، مفوووووووواهيم صووووووووحية، وقضووووووووايا واتجاهووووووووات فووووووووي التمووووووووريض ا د
 م 11/71/1711

-1711 الفصوول األول الطبيووةقسووم المهوون  –والتكنولوجيووا غيوور متفوور  فووي كليووة العلوووم  مسوواعد أسووتاذ .11
 وتدريس مسال الرعاية الصحية األولية 1719

 إدارة مسوووالوتووودريس  – الطبيوووةقسوووم المهووون  –وجيوووا والتكنولغيووور متفووور  فوووي كليوووة العلووووم  محاضووور  .19
 1770-1770ة الطبي تالسجال

 1777 – 1660 من ا سالمية الجامعة-التمريضغير متفر  في كلية  عيدم .11
توودريس مسوواقات  1776 – 1770 موون الجامعووة ا سووالمية –غيوور متفوور  فووي كليووة التمووريض محاضوور .15

 ن( للبال،ي1علم األمراض، وتمريض جراحي وباطني )
 م 1667 –م 1605كلية فلسطين للتمريض  الحكمال سابقا  وحاليا   ةمدرس س تمريضمدر  .19

كلية الصحة العاموة وكليوة المهون  ديس. أبو-القدساالشراف على رسائل ماجستير للطلبة في جامعة  .10
 الصحية

 1711المنعقد في كلية فلسطين للتمريض  العالي محاضر في الدبلوم المهني .10
 

 دورات دراسية
  1719 – وزارة الصحة (16نسخة ) SPSSلبرنام  االحصائي افي  دورة-1
 11/1711بنال االختبارات" “والتقويم تدريبية في القياس  دورة-1
  1711 –امتحان التوفل جامعة القاهرة  شهادة-9
  11/9/1660-19/1في مواضيع االدارة من  دورة-1
  1/11/1669-17/17الشخصية في إدارة التمريض من  المهارات-5
 1665في الحاسوب في الجامعة االسالمية  دورة-9
  1661/ 91/0- 1/5البحث الصحي من  أساسيات-0
  15/9/1600-15/1الصف من  إدارة-0
 1600-11-6في حل المشاكل  دورة-6



 8من  4الصفحة 

 

 1609ساعة  19النشط من أجل التعليم النشط  التدريس-17
 1609ساعة  19والتقييم النشط في االشراف االكلينيكي  التعليم-11
  1609شهور  9في طرل التدريس النظري والعملي لمدة  دورة-11

13. Attending two days 12 hours’ workshop conducted by ICRC titled: 

International Humanitarian Low-11-12 May 2016 

14. Body- Mind Medicine Professional Training Program (PTP), 6-10 

November 2016 

15. Body- Mind Medicine Advanced Professional Training Program (ATP), 

4-8 December 2016 

16. Four hours’ study days about, evaluation and exam construction 

20/12/2012 MOH and GPC- Gaza. 

 

 عضوية: 
 1770،1711 مقابالت المكلفة من ديوان الموظفين لوظيفة سكرتاريا طبيةال. عضو لجنة 1
والسووكرتاريا  فووي ديوووان الموووظفين لوظووائف التمووريضولجووان المقووابالت . عضووو لجنووة تحضووير امتحانووات التوظيووف 1

 1717، 1770، 1711، 1711، 1719 1716 الطبية
 . عضو لجنة تحضير امتحان المزاولة لخريجي مهنة التمريض.9
 . عضو في لجنة تحضر كتاب لإلجرالات التمريضية وزارة الصحة.1
كليوووف بوضوووع أسوووئلة االمتحوووان الشوووامل لخريجوووي السوووكرتاريا الطبيوووة مووون قبووول وزارة التربيوووة والتعلووويم العوووالي لووودورة . الت5

2008-2010-2019-2020 
 . رئيس اللجنة العلمية لوضع امتحانات التوظيف لمهنة التمريض )دبلوم وبكالوريوس(9
 1711وفبراير  0/1717والسجل الطبي دورة  اتاري.مدقل خارجي لوزارة التربية والتعليم لالمتحان الشامل للسكر 0
 1711-1717. رئيس لجنة مقابالت التمريض لوظيفة حكيم جامعي 0
 غزة قطاع-للتمريض. عضو في المجلس االستشاري األعلى 6
 حضور العديد من الم تمرات وورش العمل واأليام العلمية.-6

  لتمريض لالفلسطيني .عضو المجلس 17
 لتمريضل كلية فلسطين تيسيرية لبرام  الدبلوم العليا في. عضو اللجنة ال11
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Researched Published 

1- Meningitis Outbreak in Gaza Strip (2005):  Palestinian Medical Journal 

"Pediatric Hospital" 

2-Yousif M. Awad (2015) Quality of Nursing Courses as Perceived by Students: 

Relationship with Their Academic Achievement in Palestine College of Nursing. 5, 36-

48 Published Online January   SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojn 

http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2015.51005 

( التحديات التي إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الفلسطينية في تحقيقق 1719سلوي ثابت ويوسف عوض )  .3

الدولي المشترك حول االستدامة  ياالستدامة في تقديم الخدمات الصحية "مستشفى الشفاء نموذجاً". المؤتمر العلم

 الجامعة األردنية. –كلية األعمال  1719/ 11-16وتميز األداء في المنظمات في ظل بيئة عدم بيئة التأكد 

4. Stressful Factors in Mothers of Children with Cancer at El Ranteesy Pediatric 

Specialized Hospital -Gaza Strip- the first International Conference of Health 

professions "New trends for better health – Israa University Gaza. 

5. Advantages and Limitations of Nursing Students’ Training at Governmental Intensive 

Care Units in Gaza Strip: Nurses’ Perceptions 

6. Nurse' Perceptions of Using Social Media to Enhance Health Education as Nurses' role 

at governmental Primary Health Care Centers at Gaza Governorates  

7. Effects of In-services Training Programs on Nurses Performance at Governmental 

Primary Health Care 

 

 رسائل ماجستير أشرفت عليها
 

1. Determinants of Ventilator-Associated Pneumonia among Neonates-Gaza 

Governorates: (Cross-Sectional Study) 2017. (Al-Quds University- Abodes). 

2. Evaluation of Diagnostic Imaging Services at Non-Governmental Organizations in 

Gaza Governorates-2017, (Al-Quds University- Abodes). 

http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2015.51005
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3. Effects of In-Service Training Programs on Nurses Performance at Governmental 

Primary Health Care Settings-Gaza Governorates-2018, (Al-Quds University- Abodes). 

4. Workplace Aggression, Psychological Distress and Job Satisfaction among Nurses in 

Governmental Clinics in Gaza Governorates-2019, (Al-Quds University- Abodes). 

5. The Role of Leadership Empowerment in achieving the Professional Creativity among 

Nurses Working at Governmental Hospitals in Gaza Strip-2019. (Al-Quds University- 

Abodes). 

6. Nurses' Perception of Usage of Social Media in Promoting Nurses' Role: Health 

Education and Communication at Governmental Primary Health Care Centers.-20, 19. 

(Al-Quds University- Abodes). 

7. Quality of Life of School-aged Children with Epilepsy in Gaza Strip-2019, (Al-Quds 

University- Abodes). 

8. Stressful Factors in Mothers of Children with Cancer at El Ranteesy Pediatric 

Specialized Hospital -Gaza Strip-2019, (Al-Quds University- Abodes). 

10. Effects of In-services Training Programs on Nurses Performance at Governmental 

Primary Health Care, (Al-Quds University- Abodes). 

11. The Impact of E-learning on Students and Lecturers perspectives in Dental Colleges 

during the COVID-19 Pandemic in Gaza strip, (Al-Quds University- Abodes). 

12. Nurses' Perception about Impact of Nurses/Physician Collaboration on the Quality of 

Health Services in Medical Departments at Governmental Hospitals in Gaza Strip, (Al-

Quds University- Abodes).  
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 مناقش داخلي وخارجي لرسائل الماجستير التالية 

 

1. Perception of Nurses toward Medication Administration Errors at Medical Pediatric 

Wards in Governmental Hospitals – Gaza Strip- 2018, (Internal Examiner) Al-Quds 

University.  

2. Nurses' Knowledge, Attitude, and Practice in the Management of Childhood Fever in 

Emergency Departments of Governmental Hospitals in Gaza Strip- 2018, (Internal 

Examiner) Al-Quds University.  

3. Assessment of Nurses' Knowledge and Practices Regarding Care Provided for Preterm 

Neonates in Governmental Hospitals: Nurses' Perspective-2018, (Internal Examiner) 

Al-Quds University.  

4. Assessment of Nurses’ Working Conditions at Emergency Departments at 

Governmental Hospitals in Gaza Strip-2019, (Internal Examiner) Al-Quds University.  

5. The Quality of Work Life among Intensive Care Unit Nurses at Governmental 

Hospitals in Gaza Strip-2019, (Internal Examiner) Al-Quds University.  

6. The impact of electronic management on the quality of health services” at Al-Shifa 

Medical Complex. (External Examiner) Islamic University  

7. Evaluation Performance of Health Professionals in Supervisory Administrative 

Profession at Governmental Hospitals in Gaza Strip. (External Examiner) Islamic 

University  

8. Factors associated with ascites of the lung among heart patients in government 

hospitals in the Gaza Strip-case control study (External Examiner) Islamic University  

 –مناقش خارجي  الموظفين بالمستشفيات الحكومية في قطاع غزة" "أثر الرضا الوظيفي على اندماج. 6

 الجامعة اإلسالمية.

 )دراسة حالة: عيادات األسنان الحكومية( تقييم إدارة نفايات عيادات األسنان بمحافظة غزة . 17

ادارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة لتحسين  مبادئأثر تطبيق  . 11

 .الجامعة اإلسالمية –مناقش خارجي  .ستجابة لزأزماتاال
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تقييم جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة من وجهة نظر المرضى ومقدمي الخدمات  . 11

ادارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة  مبادئفي محافظات أثر تطبيق 

 الجامعة اإلسالمية. –ارجي مناقش خ .لتحسين االستجابة لزأزمات

. تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في العيادات الخارجية في مستشفيات المحافظات الجنوبية 19

 الجامعة اإلسالمية. –مناقش خارجي  .من وجهة نظر المرضى. دراسة تطبيقية مستشفى غزة األوروبي(

دراسة حالة مستشفى  –المستشفيات الحكومية بقطاع غزة  إدارة الت،يير وأثرها على جودة الخدمات الصحية في. 14

 الجامعة اإلسالمية –مناقش خارجي  " الرنتيسي لألطفال –النصر 

 بالمحافظات الخاصة الصحية االستراتيجية بالم سسات المرونة تعزيز في المواهب إدارة أثر. 15
 جامعة اإلسالميةال –مناقش خارجي  )اتحاد لجان العمل الصحي نموذجا ( الجنوبية

 
 "خالل جائحة كورونا يالسالمة المهنية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى ممرضي مستشفى ناصر الطب " .16

 جامعة اإلسالميةال –مناقش خارجي 

17. Perception of Nurses toward In-Service Training Activities at Governmental 

Hospitals in Gaza Strip, Palestine. (External Examiner) Al-Quds University. 

 

Master thesis:  

"Gaza Nurses Perceptions about Nursing  Continuing Education in-Gaza Strip, 

2003-2004". 

 

Doctoral dissertation: 

"Quality of Nursing Courses as Perceived by Students: Relationship with Their Academic 

Achievement in Palestine College of Nursing, 2011". 
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