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 2022 -2007فة تدريب سريري في كلية التمريض من مشر

 

 هتمامات البحثيةاال .4

 Psychosocial factors correlate with fatigue among pregnant women 

in Jordan. 

  Relationship between social media addiction, psychological 

problems, and Academic performance among university students 

 

 الخبرة التدريسية.5

  

 ية الرفة تدريب سرسري في المواد التمش  :سالبكالوري 

- Obstetrics and Gynecology.  

- Children and Newborns.  

- Community health Nursing.  



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

نيــة ة الـزيتـونــــة األردـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 3 of 4 

- Fundamentals of Nursing.  

      - physical Assessment. 

 

 اللقاءات العلمية والمهنية.6 

 اسم ورشة -

 “Application of The Modified Early Warning Score” MEWS in The 

Emergency Department” 

أبريل  15-14فترة ورشة العمل:  مكان الورشة: جامعة الزيتونة األردنية / كلية التمريض

2017 

 -اسم الورشة: الكتابة العلمية

 مكان الورشة: جامعة الزيتونة األردنية / كلية التمريض

 2018أكتوبر  7فترة الورشة: 

: دورة في تدريب المدربينالورشةاسم  - 

مركز االستشارات وخدمة المجتمع / جامعة الزيتونة األردنية :ورشةالمكان   

 2016فبراير  10إلى  2016فبراير  7من  ورشة:فترة ال

: مهارات الحاسوبورشةاسم ال - 

: مركز االستشارات وخدمة المجتمع / جامعة الزيتونة األردنيةورشةمكان ال  

 2017سبتمبر  21-2017سبتمبر  17: ورشةفترة ال

 الكثير من الورش التدريبية (. يرها*) وغ

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية .7

 2021مام ، ، مدرسة مرج الحية مشروع النظافة الشخص

 2019مشروع مدرستي احلى ، مدرسة مرج الحمام ،

 2019نزال الثانوية ،مشروع العنف بين الطلبة ، مدرسة حي 

 رس الحكومية والخاصة (.لمداا في ايرها الكثير من المشاريع تم اجراءهوغ )*



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

نيــة ة الـزيتـونــــة األردـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 4 of 4 

 النشر العلمي.8

 

 قائمة:

 Psychosocial factors correlate with fatigue among pregnant women in 

Jordan. 

  Relationship between social media addiction, psychological 

problems, and Academic performance among university students. 
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