
  

 

 

رنا عىل العامري   
استاذ مساعد  

 
 

املعلومات الشخصية  

سعوديهالجنسية |   

28/09/1983 تاريخ امليالد |  

االت حرجه&ريض ح القسم |  

raalamri@iau.edu.saالربيد الجامعي الرسمي |  

32934الهاتف الخاص باملكتب |  

 

املهارات اللغوية   

كتابة  تحدث قراءة  اللغة   
 العربية √ √ √

 االنجليزية √ √ √

 أخرى   

 
املؤهالت العلمية والشهادات (بدءا من األحدث)  

العنوان مكان الصدور  الشهادة األكادميية  التاريخ   

 5/2017 دكتوراه يف التمريض جامعه بفلو  الواليات املتحده االمريكه

اململكه العربيه 
 السعوديه 

ماجست* يف التمريض  جامعه الدمام 
 الكليني" 

11/2011 

اململكه العربيه 
 السعوديه

 06/2006 بكلوريس يف التمريض  جامعه امللك فيصل 

 
 



  

 

 
 

السجل املهني (بدءا من األحدث)  

التاريخ مكان وعنوان جهة العمل  رتبة الوظيفة   

جامعه االمام عبدالرحمن  09/2017
 الفيصل 

 استاذ مساعد

جامعه االمام عبدالرحمن  1/2011
 الفيصل

 محارض 

جامعه االمام عبدالرحمن  9/2007
 الفيصل

 معيد

 

(بدءا من األحدث)املناصب اإلدارية   

التاريخ املكتب   املنصب اإلداري   

 مساعد يف لجنه التقويم و االختبارات كليه التمريض 9/2017

 
اإلنجازات العلمية  

األبحاث العلمية املنشورة   
(بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)  

 
جهة النرش وتاريخ النرش عنوان البحث  أسامء الباحثني   #  
Behavioral Sleep 

Medicine 
اختبار جدوى كتاب برنامج اإلدارة الذاتیة لتحسین 
االمتثال لبي إیھ بي لألشخاص الذین تم تشخیصھم 

 حدیثا مع توقف التنفس أثناء النوم. طب النوم السلوكي

دیكرسون، ، جنجكویست، 
تنبروك، ، أكیلینا، سمیث، ، أبو 

 ، و دینمريارنا الع، صباح

 

مجلة جامعة الملك 
عبدالعزیز للعلوم 

 الطبیة

تأثیر بروتوكول حزمة رعایة الخط المركزي على 
 عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة

یاسر مقبل، فاطمھ  ، مريارنا الع
 الغنیمي، 

 

 
 

 
املقدمة لتحكيم املؤمترات العلمية املتخصصةاألبحاث العلمية   

 
املؤمتر وتاريخ النرش عنوان البحث  أسامء الباحثني   #  

الجمعیة األمریكیة  2015
 لمعالجة اآلالم

العالج بالتدلیك للحد من األلم لدى 
: المرضى غیر المتحركین

استعراض أدبیات ونظریة 
 اآللیات

  رنا العامري، كارال جنقوست 



  

 

 
املشاريع البحثية املنتهية  

 
تاريخ البحث عنوان البحث  أسامء الباحثني   #  

اختبار جدوى كتاب برنامج  2016
اإلدارة الذاتیة لتحسین االمتثال 
لبي إیھ بي لألشخاص الذین تم 

تشخیصھم حدیثا مع توقف التنفس 
 أثناء النوم. طب النوم السلوكي

 دیكرسون، ، جنجكویست، تنبروك، ، أكیلینا،
 ، و دینمريارنا الع، سمیث، ، أبو صباح

 

تأثیر بروتوكول حزمة رعایة  2011
الخط المركزي على عدوى 

 مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة

  الغنیمي، یاسر مقبل، فاطمھ  ، مريارنا الع

 
 

العلمية املساهامت يف املؤمترات والندوات  
 

مجال املساهمة املكان والتاريخ  عنوان املؤمتر   #  

اتالنتا، الواليات املتحده  مناقشه ورقه علميه 
 االمريكيه 

  معالجة اآلالم

    
 

العضويات واللجان املشارك فيها  
 

فالو اممثلة الطالب في لجنة الدكتوراه بجامعة ب •  

جمعیة جولدن كي الدولیة  •  
لتمریض معالجة اآلالم (إي إس إم بي إن)الجمعیة األمریكیة  •  
جمعیة أبحاث النوم (إس آر إس) •  

جمعیة شرف سیجما ثیتا تاو الدولیة للتمریض •  

الجمعیة األمریكیة لممرضي العنایة المركزة •  
الجمعیة السعودیة للعنایة المركزة •  
وحدة خریجي التمریض •  
(اعتماد اللجنة العلمیة الوطنیة) 4منطقة  •  
التعلم اإللكتروني  •  

 
أنشطة التدريس  

الجامعية  
 

مجال املساهمة رقم املقرر  املقرر   #  

 1 0ريض باطنيه و الجراحه  محاظرات 



  

 

 2   محاظر

 
الدراسات العليا  

 
املساهمةمجال  رقم املقرر  املقرر   #  

  مناقشه يف امراض الباطنيه و الجراحه   محاظر

    
 
 

  امله<ت اإلدارية واللجنات وخدمة املجتمع (بداءا من األحدث)

 
املهامت اإلدارية  

 
الجهة املنصب  إىل  من   #  

كليه التمريض لجنه االعتامد االكادميي    9/2017  1  
كليه التمريض لجنه االختبارات     9/2017  2  

 
عضوية اللجنات  

 
الجهة املنصب  إىل  من   #  

كليه التمريض مساعد يف قسم اساسيات التمريض    9/2017  3  
جامعه بفلو مساعد باحث   5/2017  9/2014   

 

 
 

آخر تحديث  

2017  


