
 نشاط كرة القدم

عقدت كلية التمريض بطولة كرة القدم الخاصة بها وجاء ذلك بعد التحضير وتوزيع االستبيان 

الخاص الكترونيا, واالعالن عنها على لوحة االعالنات من أجل التسجيل للمشاركة في 

البطولة, حيث لعب طالب كلية التمريض بروح رياضية مرتفعة في الملعب الخارجي داخل 

مجدي الزعبي حيث  الدكتورلك تحت اشراف أحد أعضاء لجنة االنشطة ذحرم الجامعة, وجاء 

ستمرارية بتقديم النشاطات االقام بإدارة المباراة والالعبين اثناء اللعب وحث الطلبة على 

سب تالمختلفة داخل الكلية مما يزيد من فعالية الطلبة بمختلف النشاطات الرياضية ,حيث اك

نهم. وسوف تكون هذه البطولة محطة تشكيل فريق كلية الالعبين خبرة وتنسيق فيما بي

الحقا. التمريض الذي سينافس في بطولة كرة القدم على مستوى الكليات في الجامعة  

   

 

 

 

 

 



 حول نشاط االسعافات األولية في حديقة الملكة نور

ن لدى اإلنسان د يواجه اإلنسان ظروفًا ومواقف صعبة تفرض نفسها فجأة ودونما إنذار، وعندما يكوق

المعرفة والدراية بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف والمواقف فإن ذلك قد ينقذ حياة إنسان؛ تلك الحياة 

 .التي ال تقدر بثمن

 محاضرة طلبة تمريض المجتمع تحت اشراف م. أحالم فاخوري عدد من كلية التمريض بالتعاون مع نظمت

الهاشمي الشمالي , حيث استهدفت المحاضرة سكان  –االولية في حديقة الملكة نور  االسعافات عن اساسيات

.المنطقة والعاملين في الحديقة  

تم التحضير لهذا النشاط بتجهيز حقيبة االسعافات األولية بكافة االدوات والمستلزمات الضرورية في  

وقت سابق حاالت االسعاف, وتم االعالن عن هذه المحاضرة لسكان المنطقة في  

 الى ، حياته انقاذ في يسهم والذي ، للمصاب األولي العالج وتقديم األولية االسعافات مفهوم عرض الطلبة 

.الصحية حالته ومتابعة المستشفى الى وصوله حين  

الشمس،  ضربات مثل األولية االسعافات تقديم الى بحاجة الموضوعات من العديد على وركزت المحاضرة

باإلضافة الى كيفية اجراء االنعاش القلبي الرئوي الجروح، ، الحروق االغماء ،  الرعاف،  

(Basic Life Support)  العامة السالمة في المهارات إكساب الى التوعوية المحاضرة هذه هدفت ثحي 

.األولية لإلسعافات العامة والقواعد  

 االسعافات تقديم حين العلمية، الصحية المعرفة وامتالك بالهدوء التحلي ضرورة وبينت م. احالم فاخوري

 على تنعكس سلبية نتائج تعطي أن ممكن اسعاف طرق بتقديم التسرع أو التوتر عن واالبتعاد يحتاجها، لمن

.عنه التخفيف في تسهم أن من بدال المصاب صحة  

 

 

 



  

 نشاط المسنين

 

 عقدت كلية التمريض في جامعة الزيتونة االردنية 

ةيخاصا لكبار السن في االسرة البيضاء )دار المسنين ( في منطقة الزبيديوما ترفيهيا   

عن  ترفيهة لكبار السن من اجل التروح نشاطات لية التمريض حيث قاموا بتجهيز عدةوذلك بالتعاون مع طلبة تمريض المجتمع من ك

 نفسهم حيث تضمنت هذه االنشطة الجانب االنساني ,النفسي و االجتماعي .

و البسمة مرسومة على وجوههم اثناء الرسم و اللعب مع الطلبة.شارك كبار السن بهذه الفعاليات   

وقد تم شكر كلية التمريض في جامعة الزيتونة االردنية تقديرا لجهودهم لما بذلوه من فعاليات مع كبار السن حيث كان يوما مميزا 

  لهم.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحث العلمي

بالبحث ة التمريض في جامعة الزيتونة بمستوى عالي تتميز كلي

ة العلمي و ه ركيزة اساسية لرفع مستوى الجامعالعتبار العلمي

, حيث تم مناقشة العديد لخدمة المجتمع المحلي في جميع المجاالت

نخبة من تحت اشراف من االبحاث العلمية و رسائل الماجستير

 دكاترة الكلية االفاضل و طالبها, ومنهم:

كل من :د. سهير الغبيش التي اشرفت على مناقشة   

    :بعنوانرسالة  هديل عبدهللا الحواتمة ةالباحث

Mindfulness and its Effect on the Quality of life among Tuberculosis patients 

in Jordan. 

:رسالة بعنوان سنابل يونس سالم الرجوبومنقاشة الباحثة   

Quality of Life, Sleep Quality, and Death Anxiety among Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Patients 

 

رسالة بعنوان: اسماعيل شحاده التعامرة غصون و الباحثة  

The Impact of Military Injuries on Social Participation, Quality of Life, and 

the Appearance of Symptoms of Psychological Distress Among Jordanian 

Soldiers 
:رسالة بعنوان رنا رضوان محمد الصعوب و الباحثة  

How Do Coping Strategies, Social Support and Mindfulness Improve 

Psychological Well-Being and Death Anxiety of Tuberculosis Patients 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:التي اشرفت على مناقشة كل مند. ملكة زهدي ملك   

رسالة بعنوان  الهام النمروطيالباحثة   

Psychological Wellbeing, Spiritual Wellbeing, and Health-related Quality of 

Life among Patients with Coronary Artery Disease in Jordan 

 

رسالة بعنوان  هدى الحنبليالباحثة   

Psychological problems and Resilience among Jordanian Nurses in Critical 

Care Units: A cross-sectional Study 

رسالة بعنوان سندس علوة الباحثة  

The Relationship Between Management Commitment to Safety, Psychological 

Empowerment, and Safety Performance Among Emergency Nurses in 

Jordan, 

رسالة بعنوان محمد التميمي الباحث  

The Relationship between Self-esteem, Assertiveness, and Professional 

Competence among Novice Emergency Nurses in Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 



:التي اشرفت على مناقشة كل من د مها صبح  

 

رسالة بعنوان بني صالحايناس غالب محمد  الباحثة  

The Relationship Between Secondary Traumatic Stress and Clinical 

Performance of Jordanian Emergency Nurses 

رسالة بعنوان شذى حازم رزق محسن الباحثة  

 

Knowledge, Attitude, Beliefs, and Intention of Jordanian Critical Care Units 

Patients' Families regarding Organ Donation 

 

 

 

 



 

 

مجدي موسى الزعبي الذي اشرف على رسالة كل من: د.  

:رسالة بعنوان شيماء عبد االله عيسى المومني  الباحثة  

 

The Relationship Between Sleep Quality and Quality of Nursing Care Among 

Jordanian Critical Care Nurses 

 

 

 

:رسالة بعنوان اسماء المحاسنة الباحثة  

The relationship between Burnout & Medication Error among Jordanian 

Critical Care Nurses 

 

 



 

 

:التي اشرفت على مناقشةهناء ابو سنينة  د.  

 

:رسالة بعنوان محمد غسان الباحث  

The Workplace Violence against Emergency Nurses in Jourdan: Comparative 

Study 

 

 

 

 

 

 الترقيات االكاديمية

  2022 – 2021تم ترقية الدكتور أيمن سالمة الى رتبة أستاذ مشارك في العام  

  2021 – 2020تم ترقية االستاذ الدكتور خالد حسن سليمان الى رتبة أستاذ في العام 

  2021 – 2020تم ترقية االستاذ الدكتوره سهير الغبيش  الى رتبة أستاذ في العام 

 

 

 

 



 

 

 

 المؤتمرات واالنجازات العلمية

 

 ةالتدريسي الهيئة أعضاء يقوم. التدريسية الهيئة أعضاء أداء وتحسين التمريض كلية لتقدم االساسية الركائز احد العلمي البحث يعتبر

 بالكلية أن حيث وتخصصاتهم رغباتهم بحسب صحية مجاالت عدة في التطبيقية العلمية األبحاث من العديد بعمل التمريض بكلية

 على الحصول فرص لديهم التمريض كلية من الباحثين فإن ذلك، إلى باإلضافة. المشتركة البحثية اإلهتمامات لديها بحثية فرق خمس

 بهذه للقيام ماليا دعما التدريسية الهيئة أعضاء من العديد تلقى وقد الجامعة في العلمي البحث ميزانية حساب على  علمي بحث دعم

.األبحاث  

 

 و علمي يوم عشر احدى مجموعه ما األردنية الزيتونة جامعة في التمريض كلية عقدت فقد العلمية وااليام المؤتمرات يخص فيما و

 لغاية التمريض كلية عقدت فقد المملكة مستوى على التمريض صعيد على الطالبية باإلنجازات لالهتمام و.  دولية مؤتمرات ثالثة

 ويتم تحقيقها تم التي الطالبية باإلنجازات المملكة مستوى على التمريض كليات بها تتقدم ابداعية ملتقيات ستة مامجموعه 2018

.عديدة جوائز على الفائزون يحصل بحيث تحكيم لجنة على االنجازات هذه عرض  

 

ً , عالمي مستوى وعلى العربي الوطن  مستوى على بجوائز التدريس هيئة من أعضاء فوز العلمية اإلنجازات ومن  احد فوز وأيضا

 األساتذة تكريم جائزة على شحرور أبو لؤي الدكتور وحصل  كليات مستوى على ماجستير رسالة أفضل بجائزة الماجستير طالب

 أفضل جوائز ضمن الثاني المركز على التمريض كلية طلبة من ”نبض“ مجموعة وحصلت( 2019) للعام المتميزة األعمال نظير

 في علمي بحث أفضل بجائزة العنوز روان الطالبة فازت وأيضا(.   2019) للعام العربية التمريض كليات لطلبة إبداعي عمل

.     2021 لعام  األمن لدراسات العربي المعهد ينظمها والتي األمنية عمان مسابقة  

 

 

 

 

 

 

 



 الدورات االكاديمية

نظمت كلية التمريض في جامعة الزيتونة األردنية بالتعاون مع مؤسسة 

 community” “heart الحسين للسرطان ورش عمل تدريبية بعنوان

saver training for nursing students  لطلبة كلية التمريض

ور مجدي موسى ومشرفي التدريب السريري، باشراف وبتنظيم الدكت

 .الزعبي، بحضور عميد كلية التمريض االستاذ الدكتور خالد سليمان

وبين الدكتور خالد أن اهمية هذه الورشة هي تدريب الطلبة على تقنيات 

انعاش القلب والتنقس واالسعافات االولية حيث يعتبر مركز إنعاش القلب 

ي األردن والتنفس في مركز الحسين للسرطان هو أول مركز تدريبي ف

ويعقد دورات تدريبية  (AHA) حاصل على اعتماد جمعية القلب االمريكية

 .عالية الجودة

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلبة والتعامل مع الحاالت 

الحرجة وضرورة إتقان خطوات إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي وهي عملية 

حاولة الحفاظ على وظائف إسعافية طارئة يقوم بها الشخص المسعف في م

الدماغ سليمة خالل استعادة الدورة الدمويه والتنفسه إلنقاذ حياة األشخاص 

 .إلى حين وصول فريق اإلسعاف

وتضمنت الورشة قيام الطلبة بتطبيق االنعاش الرئوي باشراف المدربين  

 والمختصين من مؤسسة الحسين





 


