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 ( andidateC) نفسية مجتمعيةصحة  دكتوراه

 اإلسالمية عة الجام – األزهرامعة جشترك مالبرنامج ال
 ماجستير صحة عامة  2008 – 2005

 تخصص: صحة نفسية مجتمعية 
  الصحة العامةكلية  – القدسجامعة 

   بكالوريوس تمريض 1997 – 1995
 التخصص: تمريض عام  

 كلية التمريض  –غزة     – اإلسالميةجامعة ال
 سنوات( 3) دبلوم تمريض 1991 – 1994

 القاهرة   -الفالوجا للتمريض معهد 
 ثانوية عامة أزهرية  1987 -1991

 معهد مصر الجديدة الثانوي األزهري  –األزهر الشريف  
 
 :   يةالعمل اتخبر ال

  غزة  –الخدمات الطبية 2022 – 2016
 مستشفى الشهيد كمال عدوان مدير 

  غزة  –الخدمات الطبية 2016 – 2010
 والتطوير التخطيطمدير وحدة 

 كلية التمريض  –الجامعة اإلسالمية  2013-2015
 مشرف تدريب عملي  
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 غزة   –كلية الشرطة الفلسطينية   2013 – 2010
 محاضر  

 غزة    –جامعة فلسطين  2019 – 2012
 محاضر  

 غزة    –الخدمات الطبية  2015 – 2010
 منسق برامج معهد ضباط اإلسعاف وتأهيل السائقين ومحاضر 

  غزة  –لطبيةالخدمات ا 2010 – 2007
   مدير دائرة التمريض 

 غزة   -وزارة الصحة الفلسطينية   –كلية فلسطين للتمريض  2008 – 2007
 محاضر ومشرف تدريب عملي

  غزة  –الخدمات الطبية 2007 – 2005
 إدارة وحدة التعليم والتدريب  يرد م

  غزة  –الخدمات الطبية 2007 – 2002
  ومحاضر للتمريض منسق البرامج التعليمية بمعهد سنابل 

  غزة  –الخدمات الطبية 2002 – 2000
 مدير تمريض مستشفى بلسم 

  غزة  –الخدمات الطبية 2000 – 1997
 بعبسان   –مشرف تمريض مستشفى الكرامة

  غزة  –الخدمات الطبية 1997 – 1996
   حكيم مركز أنصار الطبي

 
 أهم اللجان المشارك فيها والمهام المكلف بها: 

2013 – 2015 
2015 – 2018 

 عضو مجلس إدارة نقابة التمريض الفلسطينية 

 عضو اللجنة الوطنية العليا للمعلومات الصحية 2013 – 2011
 الطوارئ  عضو اللجنة الوطنية العليا لإلسعاف 2011 – 2009
 عضو مجلس إدارة معهد ضباط اإلسعاف وتأهيل السائقين   2015 – 2010
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 : المواد التي تم تدريسها
• First Aid • Medical Terminology 
• Critical Care nursing • Advanced Cardiac Life support ACLS 
• Advanced Trauma Life Support  ATLS • Emergency Nursing 
• Forensic Medicine • Medical Surgical Nursing 
• Psycho-sociology • Psychiatric Nursing  

 
 :  ية التدريبالدورات 

2009 
 

 غزة للتنمية البشرية  مركز 
 ساعة  36محادثة الوفود السياسية      -لغة انجليزية  

 غزة   –مركز العقل والجسم  2008
 ساعة  36 –طب العقل والجسم 

 شرية  مركز غزة للتنمية الب  2008
 ساعة   12 –التخطيط االستراتيجي  

 غزة   –اللجنة الدولية للصليب األحمر  2008
 ساعة  15  –واتفاقيات جنيف  القانون الدولي األنساني

 جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة  2008
 ساعة  20 –إدارة الضغوط النفسية  

 غزة  –ديوان الموظفين العام   2008
 ساعات  9  –إدارة الوقت واالجتماعات 

 غزة  –مركز الحاسوب الحكومي  2004
 ساعة   24  –اإلحصائي  SPSSاإلحصاء الحيوي وبرنامج 

 غزة & جامعة جون هوبكنز األمريكية  –طباء  نقابة األ 2002
    تدريب مدربين في مجال اإلسعاف والطوارئ 

 

 مهارات:  ال
 األم  اللغة    لغة عربية: •
 جدا   جيد   لغة إنجليزية: •

           اللغة
                 

 (Word, Excel, PowerPoint) إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس •
 SPSSإلحصائي إجادة البرنامج ا  •

 وب الحاس

 


