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 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 (بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)

 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

المجلة السعودية للعلوم 

 2017 الصحية

Volume 6, Issue 3, 

September-December 

يات طالبات الجامعال عندتقييم أنماط الحياة الصحية 
قية، المملكة العربية السعوديةب:   المحافظة الشر
 

 1 منى القحطاني

AMEE MededPublish 

(Medical Teacher) 

(2017) 

DOI: 

https://doi.org/10.1569

4/mep.2017.000201 

اهة األكاديمية  للمهنية: دندي  مقياس استخدام ز النز
ي 
ي  3لخريطة مهنية الطالب فز  دول الخليج العرب 

 2   و سو رووف منى القحطاني



 

 

 مجلة طب األسرة والمجتمع

2017; Vol. 24(3), pp 
164-172 

برنامج تربوي لمرضى السكري والمتنبئين إفعالية 

بامتثال المرضى الذين يعانون من داء السكري غير 

( في الخبر، المملكة 2المعتمد على األنسولين )النوع 

 العربية السعودية

فاطمة مقابل، شادية أبوالعزم، حنان 

، سهام الرشيدي، منى القحطانيحسن، 

  الدين فاطمة زين

3 

للعلوم الطبية مجلة جامعة طيبة 

2016 

http://dx.doi.org/10.101

6/j.jtumed.2016.09.003 

 اتجاه الصحية الرعاية تدريس هيئة مواقف قياس

 المتداخل التعليم
 4 القحطاني منى

 

 مجلة جامعة طيبة للعلوم الطبية

2016 

http://dx.doi.org/10.101

6/j.jtumed.2016.10.001 

 
 الصحية الرعاية تدريس هيئة أعضاء مواقف قياس
 السعودية العربية المملكة في المتداخل التعليم تجاه

 
 قوريا سلمان و القحطاني منى

5 

مجلة جامعة طيبة للعلوم الطبية 

2015; Vol. 10(1), pp. 

56-65 

 و التعليمية البيئة الدراسة، في المتبع النهج بين العالقة 
 األكاديمي اإلنجاز

 6 القحطاني فيصل منى

جمعية الصحة العامة مجلة 

 - March 2015المصرية

Volume 90(1): 29–34 

 في الممرضات بين الصحية الحياة نمط تعزيز
 العربية بالمملكة الخبر في الخاصة المستشفيات

 السعودية

 7  القحطاني منى

العامة مجلة جمعية الصحة 

 - March 2015المصرية

Volume 90 (1):24–28 

 المنطقة في السل مرضى لدى األدوية لمقاومة التنبئ
 السعودية الربية بالمملكة الشرقية

 8 القحطاني ومنى المحلي عزة

مجلة جامعة طيبة للعلوم الطبية 

2014; Vol. 9(4): 311-

317 

 بالمنطقة السل مرضى لدى بالصحة المرتبط الحياة نمط
 السعودية العربية المملكة في الشرقية

 ، المهلي عزة ،القحطاني فيصل منى

 ، المحيش عايشة ، الدوسري نوره

 البكر فاطمة و العتيبي شذى

9 

 ;2013مجلة العلوم األمريكية 

Vol. 9(12): 282-286 

 لخريجي العاملة القوى العداد العمل اصحاب تصورات
 الصحية المعلومات وتقنية ادارة برنامج

 روان ،القحطاني فيصل منى

 الجاسر مها ، الحربي عبير المنصور،

 السنيد وهيفا

10 

  ;2013مجلة التعلم في الطب 

Vol. 5 (3):19-29. 

 المواقف االنجليزية اللغة تعلم استراتيجيات بين العالقة
  األكاديمي الطالب إنجاز وبين والتحفيز

 11 القحطاني فيصل منى

 ;2012مجلة العلوم االمريكية 

Vol. 8(12), pp. 1153-

1159 

 المعلومات وتقنية ادارة في التدريب فترة تجربة
 التدريب منظورطالب : الصحية

 الجاسر، مها ،القحطاني فيصل منى

 وعبير السنيد هيفاء ، المنصور روان

 الحربي

12 
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   -مجلة الطب والعلوم الطبية 
Vol. 3(10) pp. 665-673, 

October 2012 

 رضى درجة على المستشفى اعتماد حالة تأثير
 في النساء وامراض الوالدة عيادات في المريض
   السعودية العربية بالمملكة الشرقية المنطقة

 خالد شهد ،القحطاني فيصل منى

 ، الشهراني طارق هند ، الدحيالن

 ايمان. المديريس عبدالرحمن مرام

 الدوسري محمد ونجالء خريضه ناجح

13 

مجلة: وجهات النظر في ادارة 

 Fall المعلومات الصحية

2012. 

 بعد عن التطبيب وتطبيق تنفيذ في والتحديات النجاحات
   السعودية العربية المملكة من الشرقية المنطقة في

 ومنى كفيف، سحر ، المحلي عزة

 القحطاني فيصل
14 

مجلة جمعية الصحة العامة 

 44–87:39 ,2012 المصرية

 والغير المعتمدة المستشفيات في الصحية الرعاية جودة
 الشرقية المنطقة في الممرضات لدى الوعي - معتمدة

 السعودية العربية بالمملكة

 مرام ،القحطاني فيصل منى

 خالد شهد المديريس، عبدالرحمن

 نجالء الشهراني، طارق هند الدحيالن،

  قريضه ناجح ايمان و الدوسري محمد

15 

 

 (2012)مجلةةة عمةةان الطبيةةة 

Vol. 27, No. 3: 217-

223 
 

 
 تعليمي مستشفى في الجراحة لطب التعليمية البيئة تقييم

 للبيئة الجراحي المقياس بإستخدام سعودية لجامعة
 الميدانية التربوية

 
 الشيخ منى ، القحطاني فيصل منى

16 

 ابريل - تعليمي بحث: مجلة

Vol. 3(4) pp. 402-411 
April 2012 

 معمل في التعلم بيئة تجاه وموقفهم الطلبة تصور

 الكمبيوتر
 17  القحطاني فيصل منى

جامعة طيبة للعلوم الطبية  مجلة

2011; 6(2): 93-113 
 

 :الصحية المعلومات وتقنية إلدارة الحالي البرنامج تقييم
 التدريس وهيئة الطالب منظور

 ، السنيد هيفاء ، القحطاني فيصل منى

 وعبير المنصور روان الجاسر، مها

 الحربي

18 

مجلة: وجهات النظر في ادارة 

 المعلومات الصحية 
Fall 2011: 1-18 

 مدى و مستوى عن السنوية االستقصائية الدراسة
 المستشفيات في االلكترونية الصحية السجالت استخدام

 السعودية العربية بالمملكة الشرقية للمنطقة الحكومية

 عزة الحارثي، هنا باه، سليمان

 منى ، جبالي عبدالكريم المحلي،

 القحطاني نوف و القحطاني

19 

مجلة جمعية الصحة العامة 

 المصرية

2011, vol.86: 27-32 

 20 القحطاني فيصل منى  الجيد؟ االكلينيكي المدرس يشكل الذي ما

Medical Education, 

1998, 32: 217. 

doi:10.1046/j.1365-

2923.1998.0188k.x 

هاردن  ،سو رووف ،ماكلير شوون قياس بيئة التعليم الطبي: أداة تشخيصية

ديزا و  ،أحمد ،منى القحطاني ،رونالد

 جرونينا

21 

Medical Teacher, 1997 

Vol. 19, No. 4 , Pages 

295-299  

 

  التعليمية للبيئة داندي مقياس فعالية من التطويروالتحقق

 

 منى ، هاردن ، ماكلير ، روف

 جرونين و ، ديزا احمد ، القحطاني

  بريمباريون

22 



 

 

 
 

 األبحاث العلمية المقبولة للنشر
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
     

     

 
 العلمية المتخصصةاألبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر

 للتعليم الدولي السعودي المؤتمر

 ٢٠١٠ ابريل -الطبي
 االكلينيكي المعلم مكونات ماهي

 الجيد؟
 1 القحطاني منى

 دول طب لكليات السابع المؤتمر

 ÇáÊÚáíã – العربي الخليج
ÇáØÈí :التعليمية  الطبية البحوث

 2009. نوفمبر 17-19والتطبيقية 

 التعلم استراتيجيات السلوك، ، التحفيز

 في التعلم بيئة تجاه الطلبة منظور ،

 العلوم كلية في الكمبيوتر، معمل

 العربية بالمملكة التطبيقية الطبية

  السعودية

 2 منى القحطاني

المؤتمر السابع لكليات طب دول 

 ÇáÊÚáíã –الخليج العربي 
ÇáØÈí : التعليمية البحوث الطبية

 2009. نوفمبر 17-19والتطبيقية 

  الجراحة قسم في التعليمية البيئة تقييم

 سعودي تعليمي لمستشفى
 3  الشيخ ومنى القحطاني منى

 

 

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث

 السكري لمرضى السكري تعليم برنامج فعالية تقييم ٢٠١٦ مارس

 . االنسولين على المعتمدين غير المعتمدين غير
 فاطمة الكفافي، حنان ، عبدالعزم شادية.  مقبل فاطمة

 القحطاني منى و الرشيدي سهام الدين، زين
1 

 السل لمرضى الصحية الحياة ونمط الخطر عوامل ١٣/٤/١٠١٤

  السعودية العربية للملكة الشرقية المنطقة في
 2  المحلي وعزة القحطاني فيصل منى

 عن التطبيب وتطبيق تنفيذ في والتحديات النجاحات 2012

السعودية العربية المملكة الشرقية، المنطقة في بعد  

 3 القحطاني فيصل منىو كفيف سحر المحلي، عزة

 استخدام ومدى مستوى على السنوي المسح 2011

 مستشفيات في اإللكترونية الصحية السجالت

الشرقية المنطقة في الصلة ذات - الحكومة  

سليمان باه، هنا الحارثي، عزة المحلي، عبدالكريم 

 و نوف القحطاني منى القحطانيجبالي ، 

4 



 

 

 

 

 
 األبحاث الحالية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث

مقارنة مدى ونمط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ألغراض التعليم 
 الطب : دراسة متعددة المراكزمن قبل طالب الطب وغير 

شيزيتا  ، القحطاني منى ،بالل هونز ،سلمان جاريا

 حمدي المارامحي ،جاريا

 

1 

على التحصيل األكاديمي  الجامعي مقارنات القيم التنبؤية لمعايير القبول
غير الالعلوم  اقسامالعلوم الصحية و أقسام بين طالب المرحلة الجامعية في

 طولية صحية: دراسة أترابية

 2 و تركي العنزي القحطاني فيصل  منى

 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة

 جامعة الفيصل ـ الرياض، السعودية  حضور
 ٤/٢٠١٦/-٩-٨ 

 SIMIC٢٠١٦ - الطبي للتعليم الدولي السعودي المؤتمر

 - - السعودي الفصل واجتماع لالطباء االمريكية الكلية \
ACP 

1 

 تطوير) الصحية المهن لتعليم األساسية المهارات ٢٠١٥\٢ \٢٥-٢٣ حضور

 (. الدراسية المناهج
2 

 نوفمبر الدمام جامعة - الطب كلية ادارة حضور

٢٠١٤ 
التعليم )المهارات األساسية لتعليم المهن الصحية 

 (. والتدريس

3 

 4 واالبتكار لإلبداع التعليم ٢٠١٤ نوفمبر - الدمام جامعة حضور

-٢٠ و مايو/١٤-١٣ بتاريخ ، الدمام جامعة حضور
 ٢٠١٤ مايو \٢١

 التعليم في والتعلم التدريس في للتنمية االساسية الكفاءات

 العالي
5 

 الندوة الثانية لمعلومات االدارة الصحية والتكنولوجيا.  ٢٠١٣\٥\٧ - الدمام جامعة ومشاركة تنسيق
  اتش آي ام تي فرص تحسين جودة الرعاية الصحية

6 

 ، تحدث ، تنسيق

 وتدريب
 7  التطبيقية واالحصائيات المنهجية للبحوث الثانية الندوة ٢٠١٣\٥\٧ - الدمام جامعة

 فوق التعلم جودة بضمان المعني الثالث الدولي المؤتمر ٢٨/٤/٢٠١٣-٢٧  جامعة حضور

 ، الثانوي فوق التعليم في والتدريس التعلم نتائج:  الثانوي

 المملكة في المؤتمرات قاعة الشيراتون فندق -الدمام

 السعودية العربية

8 

 ابريل \١٨-١٧ - الخبر - ميركور فندق حضور

٢٠١٢ 
 9 التعلم نواتج



 

 

 ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí áÅÚÏÇÏ ãÏÑÈÇÊ ãÚÊãÏÇÊ ٢٠١١\١٤-١٠ ديسمبر - الدمام جامعة حضور
áäÔÑ ËÞÇÝÉ ÇáÍæÇÑ 

10 

“  والتخطيط للجودة غسان لكرسي الثانية العمل ورشة ٢٠١٠ \ مايو/  ٢٧-٢٥ - الدمام جامعة حضور
 ” العالي التعليم ومستقبل االكاديمي االعتماد عناصر

11 

 “ والتخطيط للجودة غسان لكرسي االولى العمل ورشة ٢٠١٠ \ مايو/ ١٣-٩ - الدمام جامعة حضور
  ”العالي التعليم ومستقبل االكاديمي االعتماد عناصر

12 

 13  الطبي للتعليم الدولي السعودي المؤتمر ٢٠١٠/  ابريل/  ٦-٨ جازان جامعة تقديم

/  مارس/  ٢٢-١٣ المعيبد، كارلتون فندق حضور
٢٠١٠ 

 الذاكرة تنشيط القراءة، سرعة:  السريع التعلم تدريب

  الخرائط رسم على والتدرب
14 

 جامعة الملك فيصل ، الدمام ، السعودية  تحدث
 ٢٠٠٩ نوفمبر/  ١٩-١٧: بتاريخ

 في والتطبيق البحث -الطب لكليات السابع المؤتمر

 الطبي التعليم
15 

/  سبتمبر/ ٣٠-٢٨ النمسا، ، فينيا جامعة حضور
٢٠٠٩ 

 واالدلة النظرية:  التعليمية للبحوث االوروبي المؤتمر

 التربوية االوروبية البحوث في
16 

/  ٥-٤(. البحرين مملكة) سويتس اليلت فندق حضور
 ٢٠٠٩/  يونيو

 17 ( سيجما ٦) االخضر الحزام دورة

 الخبر، في التعليمي فهد الملك مستشفى تنظيم

: بتاريخ السعودية العربية المملكة
١٠/٦/٢٠٠٩ 

 18 “  الصحية للرعاية افضل تقديم نحو“ بعنوان ندوة

مستشفى الملك فهد التعليمي في الخبر،   تنسيق

/  -7-6: المملكة العربية السعودية بتاريخ

 2009مايو/

 19 “  التقييم استراتيجيات“  بعنوان عمل ورشة

 السعودية  -سايتك ، الخبر  حضور
 ٢٠٠٩ \  ابريل-١ مارس -٣١

 20  الشرقية بالمنطقة الصحية للمعلوماتية االول المنتدى

 فندق المرديان، الخبر ، السعودية  حضور
 ٢٠٠٩/  مارس/  ٢٥-٢٤

 21 االبداعي التدريس منتدى

المملكة  -الدمام  -فندق جولدن توليب  حضور

 العربية السعودية 
 ٢٠٠٩ مارس ،٢٥-٢٤

 ساعات١٠“ ) الفعال للتدريس التخطيط“  بعنوان ورشة

 (تدريبية
22 

مدينة الملك فهد الطبية ، الرياض،  حضور

 السعودية 
 ٢٠٠٨/  ابريل/  ٣٠-٢٧

 23  الطبي للتعليم االول السعودي المؤتمر

 مايو/  -١٤-١٣ الدمام ، فيصل الملك جامعة تنسيق

 /٢٠٠٨ 
 Endnote 24: برنامج على تدريب



 

 

جامعة الملك فيصل، مركز تقنية  حضور

 المعلومات، الدمام، السعودية
١٢/٢/٢٠٠٨ 

 25 (تدريب) للتصميم تي سي ويب

 جامعة الملك فيصل ، الدمام  تنسيق

February 13, 2008 
 على القائم التلم نحو التقدم“  بعنوان عمل ورشة

 ”المشكلة
26 

 جامعة الملك فيصل ، الدمام  تنسيق

February 12, 2008 
 الصحة في االلكتروني التعليم“  بعنوان عمل ورشة

 ” العامة
27 

 جامعة الملك فيصل ، الدمام وتحدث تنسيق
 February 11, 2008  

 28 ”والتعليم التدريس اساليب“  بعنوان عمل ورشة

 فندق الميرديان، الخبر ، السعودية  حضور
 ٢٠٠٧/ مايو

 29 الثاني الجودة مؤتمر

مستشفى الملك فهد الجامعي ، الخبر،  حضور

 السعودية
٢٠٠٦/ ١٩/٤ 

 30 العنصر وتحليل كتابة حول عمل ورشة

 جامعة الملك فيصل، الدمام ، السعودية  وتحدث تنسيق
٣/٢٠٠٦/ ٢٧ 

 31 ”الجودة دروس اجراء كيفية“ بعنوان عمل ورشة

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،  حضور

 الظهران، السعودية
 ٢٠٠٨/ فبراير/  ٢٧-٢٤

 العلمية والبحوث التعليم وتطوير للتخطيط الثاني المؤتمر

  العربية الدول في
32 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،  حضور

 الظهران، السعودية
March 14-15, 2006 

 التعليم في االلكتروني التعليم“ بعنوان عمل ورشة

 “ والفرص التحديات: العالي
33 

 جامعة الملك فيصل، الدمام، السعودية  حضور
أقسام الطالبات ندوة ادارة  ٢٠٠٦/ مارس/  ٨-٧

 بالجامعات التحديات و الطموحات

34 

 بالحرس الطبية عبدالعزيز الملك مدينة حضور

/  -٢٢-٢١ السعودية الرياض ، الوطني
 ٢٠٠٥/  ديسمبر

 35 ”االدلة على القائم االساسي الطب“  بعنوان دورة



 

 

مستشفى الملك فهد الجامعي ، الخبر،  حضور

 السعودية
December 14, 2005 

 على القائمة الممارسة الى مخل“  بعنوان عمل ورشة

 ” االدلة
36 

مستشفى الملك فهد الجامعي ، الخبر،  حضور

 السعودية
November 30- December 1, 2005 

 وماقبل االطفال لطب التنفسية الرعاية“  بعنوان ندوة

 السعودية للجمعية االول السنوي واالجتماع الوالدة

  التنفسية للرعاية

37 

كلية العلوم الطبية التطبيقية ، جامعة الملك  وتحدث تنسيق

 فيصل، الدمام، السعودية 
 ٢٠٠٥/مايو

 38 ”الفعال االكلينيكي التعليم” بعنوان عمل ورشة

 الدمام، المملكة العربية السعودية  حضور
 ٢٠٠٥/  ابريل/ ٢٨-٢٧

 توقعات: الطبية المختبرات تكنولوجيا مستقبل مؤتمر

  وتحديات
39 

كلية العلوم الطبية التطبيقية ، جامعة الملك  وتحدث تنسيق

 فيصل، الدمام، السعودية 
20 Muharram, 1426 H (1st March, 

2005) 

 االختيار اختبار افضل اعداد كيفية“  بعنوان عمل ورشة

 ”مقدمة:  متعدد من
40 

كلية العلوم الطبية التطبيقية ، جامعة الملك  تنسيق

 فيصل، الدمام، السعودية 
28 Sha’ban, 1425 H (12 October, 

2004) 

 41 ”المحاظرات القاء مهارات“  بعنوان عمل ورشة

كلية العلوم الطبية التطبيقية ، جامعة الملك  وتحدث تنسيق

 فيصل، الدمام، السعودية 
23 Rajab, 1425 H (8 September, 

2004) 

 42 ” التعلم نظريات“ بعنوان عمل ورشة

كلية العلوم الطبية التطبيقية ، جامعة الملك  وتحدث تنسيق

 فيصل، الدمام، السعودية 
1st Rabai-I, 1425 H (20th April, 

2004) 

 43 ” التعليم الفعال” ورشة عمل بعنوان

 الرياض، المملكة العربية السعودية حضور
24- 26 Sha’aban, 1424 H (20 – 22 

October, 2003) 

 لطب السعودية للجمعية السادس العلمي االجتماع مؤتمر

  والمجتمع االسرة
44 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 (2010فبراير  21عضو في الجمعية السعودية للتعليم الطبي )  •

 (2000عضو في جمعية لدراسة التعليم الطبي )يناير  •

 (2009مارس  29الجمعية السعودية التربوية والنفسية )عضو في  •

 (2004عضو في جمعية التعليم الطبي في أوروبا )سبتمبر  •



 

 

 (2011ديسمبر  4عضو في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ) •

              ( 2011نوفمبر  13عضو في المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية) 

 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

ادارة الموارد البشرية )لقسم ادارة وتقنية المعلومات  HIMT 425-F01 (1021) تدريس: ساعاتان محاضرة في االسبوع

 الصحية ، السنة الرابعة(
1 

لقسم الصحة )التثقيف الصحي وتعزيز الصحة  PUBH225 محاضرة في االسبوع ساعات 3تدريس: 

 السنة الثانية( ،العامة 
2 

 -تدريس: ساعاتان كل أسبوع

 محاضرة وتطبيق عملي بمعمل الكمبيوتر

PUBH221  االحصاء الحيوي ) لقسم الصحة العامة ، السنة

 الثانية(
3 

-تدريس: ساعاتان كل أسبوع  

 محاضرة وتطبيق عملي بمعمل الكمبيوتر 

 

HIMT  315 - 

CTEC (8446) 

تكنولوجيا القلب، السنة االحصاء الحيوي ) لقسم 

 الثالثة(
 

4 

-تدريس: ساعاتان كل أسبوع  

 محاضرة وتطبيق عملي بمعمل الكمبيوتر 

 

HIMT  329 – PTHF 

(6118) 

االحصاء الحيوي )لقسم العالج الطبيعي، السنة 

 الثالثة(
5 

 

-تدريس: ساعاتان كل أسبوع  

 محاضرة وتطبيق عملي بمعمل الكمبيوتر

 

HIMT  329 - RCRF (1352) 
 

االحصاء الحيوي)لقسم العالج التنفسي، السنة 

 الثالثة(

6 

-تدريس: ساعاتان كل أسبوع  

الكمبيوتر محاضرة وتطبيق عملي بمعمل  

 

HIMT  211 - F1 (8132)  االحصاء الحيوي )لقسم ادارة وتقنية المعلومات

 الصحية ، السنة الثانية(
7 

 8 مشروع التخرج HIMT  424 - F01 (1020) ساعات معتمدة 6اشراف: 

، لجميع ٢٠١٢الى ٢٠٠٤مهارات التعلم )من  (MSSH 106) تدريس: ساعاتان محاضرة في االسبوع

 طالبات السنة االولى لكلية العلوم الطبية التطبيقية (
9 

 

 

 (شرح المقرر: رقم المقرر -عنوان المقرر)وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها 
 

HIMT 425-F01 (1021) ادارة الموارد البشرية   

 
( في إطار الرعاية الصحية. HRMتم تصميم هذا البرنامج لتعريف الطالب على مجال إدارة الموارد البشرية )   :توصيف المقرر

ويدرس المقرر من والهدف الرئيسي هو توفير أساس متين من المعرفة من المواضيع المتعلقة بإدارة الموارد البشرية األساسية. 

منظور المدير الذي يرغب في التواصل الفعال مع واالستفادة من الموارد البشرية. وتشمل الموضوعات على تخطيط القوى 

العاملة، تحليل الوظائف والتوظيف واالختيار، وتقييم األداء والتدريب والتطوير، وغيرها. التعلم الفعال في القاعة الدراسية سيتيم 

محاضرات ، قراءات الكتب المقررة، المناقشة الصفية ، تحليل بعض الحاالت ذات الصلة بمواضيع المقرر، تقديم من خالل ال

1 



 

 

 .عروض "نادي المجلة"، وتطبيق التعليم القائم على فريق

HIMT  315 - CTEC (8446) االحصاء الحيوي   

والتدريب العملي في مجال اإلحصاء المقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ علم اإلحصاء وأساسياته  يهدف هذا: المقرر توصيف 

( الستكمال بعض التمارين. وتشمل Minitabأو برنامج  SPSSالحزمة اإلحصائية ) الحيوي بما في ذلك القدرة على استخدام

مقاييس التوسط و التشتت،  عالقته بالعلوم األخرى،مفهوم علم اإلحصاء و الموضوعات إحصاءات وصفية واستنتاجية مثل 

التوزيعات االحتمالية و توزيعات المعاينة، االستدالل اإلحصائي، اختبار الفرضيات، أساسيات االرتباط واالنحدار ، و بعض 

 الطرائق اإلحصائية االبارامترية

2 

HIMT  329 – PTHF (6118) االحصاء الحيوي   

والتدريب العملي في مجال اإلحصاء المقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ علم اإلحصاء وأساسياته  يهدف هذا :المقرر توصيف

( الستكمال بعض التمارين. وتشمل Minitabأو برنامج  SPSSالحزمة اإلحصائية ) الحيوي بما في ذلك القدرة على استخدام

مقاييس التوسط و التشتت،  عالقته بالعلوم األخرى،مفهوم علم اإلحصاء و الموضوعات إحصاءات وصفية واستنتاجية مثل 

التوزيعات االحتمالية و توزيعات المعاينة، االستدالل اإلحصائي، اختبار الفرضيات، أساسيات االرتباط واالنحدار ، و بعض 

 الطرائق اإلحصائية االبارامترية

3 

HIMT  329 - RCRF (1352) االحصاء الحيوي   

والتدريب العملي في مجال اإلحصاء المقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ علم اإلحصاء وأساسياته  يهدف هذا: المقرر توصيف

( الستكمال بعض التمارين. وتشمل Minitabأو برنامج  SPSSالحزمة اإلحصائية ) الحيوي بما في ذلك القدرة على استخدام

مقاييس التوسط و التشتت،  ته بالعلوم األخرى،مفهوم علم اإلحصاء و عالقالموضوعات إحصاءات وصفية واستنتاجية مثل 

التوزيعات االحتمالية و توزيعات المعاينة، االستدالل اإلحصائي، اختبار الفرضيات، أساسيات االرتباط واالنحدار ، و بعض 

 الطرائق اإلحصائية االبارامترية

4 

 

HIMT  211 - F1 (8132) االحصاء الحيوي   

والتدريب العملي في مجال اإلحصاء المقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ علم اإلحصاء وأساسياته  يهدف هذا :المقرر توصيف

( الستكمال بعض التمارين. وتشمل Minitabأو برنامج  SPSSالحزمة اإلحصائية ) الحيوي بما في ذلك القدرة على استخدام

وسط و التشتت، الطرق المختلفة لعرض البيانات، مقاييس الت مفهوم علم اإلحصاء و عالقته بالعلوم األخرى،الموضوعات 

 التوزيعات االحتمالية و توزيعات المعاينة، االستدالل اإلحصائي، اختبار الفرضيات، ومدى االرتباط بين المتغيرات.
 

 
5 

HIMT  424 - F01 (1020) مشروع التخرج   

تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس،  يختار الطالب موضوع المشروع ويحددون أهدافه   في هذ المقرر، المقرر توصيف

تحديد المشكلة المراد معالجتها، جمع معلومات حول الموضوع المقترح ،  ومن ثم يعدون مقترح المشروع والذي يحتوي على:

ي، كتابة المقترح البحثي النهائي، إنشاء جدول زمني، ومتابعة محتواه عمل دراسة أولية استكشافية إلمكانية تنفيذ المقترح البحث

بدقة.  العمل على تنفيذ متطلبات لجنة األخالقيات البحثية، إجراء المشروع ، تحليل البيانات اإلحصائية ومن ثم كتابة تقرير 

   لمشروع البحث و نتائج البحث وتقديم بعض التوصيات.
 

6 

(MSSH 106) التعلم مهارات  
مادة مهارات التعلم هي: مادة خصصت لمساعدة الطالبات المستجدات في كلية العلوم الطبية التطبيقية في تطوير  المقرر توصيف

 المهارات التي تؤهلهن لتحقيق النجاح الدراسي في مجال تخصصهن. وذلك بتطرقهن إلى القراءة والمذاكرة الفعالة، التعلم الذاتي،

 .استراتيجيات الدراسة، وإعطائهن الفرصة لتطبيق تلك اآلليات واالستراتيجيات للمواد الدراسية األخرىأنماط التعلم 

7 

 

 الدراسات العليا
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
    



 

 

    

 
 (شرح المقرر: رقم المقرر -عنوان المقرر)وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها 

 

 1 

 2 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى

 1 الطلبة الجامعيين 6 2017 2018

 2 الطلبة الجامعيين  6 2016 2017

 3 الطلبة الجامعيين 5 2015 2016

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
     

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١٧ -٢٠١٦

 المعلومات الصحية

مواقع التواصل االجتماعي في الرعاية 

الصحية: الفرص والتحديات في المنطقة 

 الشرقية من المملكة العربية السعودية

االشراف على مشروع التخرج 

 البكالوريويسلطلبة 

1 

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١٦ -٢٠١٥

 المعلومات الصحية
درجة رضا الممرضات والصيادلة عن 

استخدام الوصفات االلكترونية في العيادات 

 الداخلية في المستشفى التعليمي

االشراف على مشروع التخرج 

 لطلبة البكالوريويس

2 

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١٥-٢٠١٤

 المعلومات الصحية
الرضا الوظيفي واالجهاد المهني بين 

المهنيين الصحيين في المستشفى التعليمي 

 ، في السعودية

االشراف على مشروع التخرج 

 لطلبة البكالوريويس

3 

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١٤ -٢٠١٣

 المعلومات الصحية
العالقة بين عناصر بيئة العمل، الضغط، 

وبين الرضا الوظيفي بين الممرضات في 

المنطقة الشرقية من المملكة العربية 

 السعودية

االشراف على مشروع التخرج 

 لطلبة البكالوريويس

4 



 

 

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١٣ -٢٠١٢

 المعلومات الصحية
عناصر الخطر وجودة نمط الحياه الصحية 

ومقاومة االدوية لمرضى السل في المنطقة 

 الشرقية من المملكة

االشراف على مشروع التخرج 

 طلبة البكالوريويسل

5 

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١٢-٢٠١١

 المعلومات الصحية
محددات السلوك الصحي بين مرضى 

 السكري استنادا الى نموذج تعزيز الصحة

االشراف على مشروع التخرج 

 لطلبة البكالوريويس

6 

قسم ادارة  وتقنية  ٢٠١١ - ٢٠١٠

 المعلومات الصحية
تأثير اعتماد المستشفى على جودة الرعاية 

الصحية المقدمة: من تصور اصحاب 

 المصلحة 

االشراف على مشروع التخرج 

 لطلبة البكالوريويس

7 

 

 
  (بداءا من األحدث)المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع 

 
 المهمات اإلدارية

 # من إلى المنصب الجهة

، جامعة الدمام، كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 المملكة العربية السعودية

الدورة االساسية المتعلقة “ منسقة ل 

 “ بأساسيات التدريس والتعلم 

٣١ 
 ديسمبر
٢٠١٣ 

١٤ 
 نوفمبر
٢٠١٣ 

1 

ادارة وتقنية المعلومات الصحية ، جامعة الدمام، 

 السعودية

منظمة انشطة النادي العلمي على 

 مستوى القسم

2013 2012 2 

التطبيقية ، جامعة الدمام،  الطبيةكلية العلوم 

 المملكة العربية السعودية

رئيسة لجنة طالبات السنة االولى 

 لكلية العلوم الطبية التطبيقية

2012 2011 3 

التطبيقية ، جامعة الدمام،  الطبية كلية العلوم

 المملكة العربية السعودية

مشرفة اعضاء هيئة التدريس لكلية 

 الطبية التطبيقيةالعلوم 

2012 2004 4 

منسقة برنامج الدبلوم في كلية  جامعة الملك فيصل

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ، 

 جامعة الملك فيصل

2001 2000 5 

 

 

 عضوية اللجنات

 # من إلى المنصب الجهة

 1 2018 اللحظةهذه  عضو لجنة الجودة الرئيسية للجودة واإلعتماد األكاديمي بكلية الصحة العامة

 2 2018 هذه اللحظة عضو لجنة الجودة لبرنامج الصحة العامة

 3 2018 هذه اللحظة عضو بكلية الصحة العامةلجنة خدمة المجتمع 



 

 

قسم إدارة وتقنية مستوى لجنة تطوير اعضاء هيئة التدريس على 

 المعلومات الصحية

 4 2013 2016 مشرفة

 5 2010 2017 عضو وتقنية المعلومات الصحيةقسم إدارة مستوى لجنة الجودة على 

 6 2012 2013 عضو جائزة الجامعة للتعليم المتميز على المستوى الجامعي

 7 2007 2013 عضو لجنة الدعم والتطوير على مستوى الكلية

 8 2010 2015 عضو لجنة وحدة البحوث على مستوى الكلية

 9 2010 2015 عضو المعلومات الصحية قسم إدارة وتقنية مستوىلجنة وحدة البحوث على 

 10 2012 2015 عضو قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحيةلجنة خدمة المجتمع على مستوى 

 11 2004 2012 مشرف وحدة تطوير إعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية التطبيقية

 

 

 االستشارات العلمية

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

: العمل كمراجعة لمجلة جازانجامعة  بناء على الطلب

 جامعة جازان

 1 2018فبراير،  5 هذه اللحظة

 جامعة الملك سعود:  بناء على الطلب
العمل كمراجعة للمجلة الصيدالنية 

 السعودية)اس بي جي(

 2 ٢٠١٦مايو،  ٩ هذه اللحظة

جامعة الدمام: العمل كمراجعة لمجلة  بناء على الطلب

 طب األسرة والمجتمع 

 ديسمبر، ١٩ هذه اللحظة
 ٢٠١٢ 

3 

 جامعة طيبة:  بناء على الطلب
العمل كمراجعة لمجلة جامعة طيبة 

 للعلوم الطبية

 4 2011 هذه اللحظة

 

 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة

المملكة ، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

 العربية السعودية

لحملة الخليجية الثالثه ا  المشاركة في

 للتوعية بالسرطان

فبراير،  20

2018 

فبراير،  20

2018 

1 

، المملكة مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

 العربية السعودية

الحملة الثانية للتوعية   المشاركة في

 بصحة كبار السن

ديسمبر،  12

2017 

 ،ديسمبر 10

2017 

2 

 ، ابريل  ٢٠ المشاركة في تنظيم نشاطات يوم المهنة جامعة الدمام ، المملكة العربية السعودية
٢٠١٦ 

 ، ابريل ١٧
٢٠١٦ 

 

3 



 

 

“ المشاركة كمتحدثة / محاظرة في  جامعة الدمام ، المملكة العربية السعودية

 ”تطوير نشاطات الطلبة

 ، اكتوبر٦
٢٠١٥ 

 ، اكتوبر٦
٢٠١٥ 

4 

 

 

 المملكة العربية السعودية جامعة الدمام ،

 

المشاركة كمتحدثة في الندوة الثانية 

 الساليب البحث واالحصاء التطبيقية

 

، مايو ٥

٢٠١٣ 

 

 ٢٠١٣، مايو ٤

 

5 

معلومات “المشاركة في تنظيم حدث  جامعة الدمام ، المملكة العربية السعودية

في مجمع ” صحة أفضل….أفضل

 الراشد، الخبر ، السعودية

 فبراير، ١٠
٢٠١٣ 

 فبراير، ١٠
٢٠١٣ 

6 

طفل من االيتام الى  ٢٥تنسيق رحلة ل جامعة الدمام ، المملكة العربية السعودية

مدينة االلعاب في الخبر حيث شاركت 

 طالبة من طالبات السنة االولى ٣٠

 ، سبتمبر ٢
٢٠١٢ 

 ، سبتمبر ٢
٢٠١٢ 

7 

زيارة الى دار رعاية المسنين، تنسيق  جامعة الدمام ، المملكة العربية السعودية

طالبة من طالبات  ٣٠حيث شاركت 

 السنة االولى

 ، ابريل٢٣
٢٠١٢ 

 ، ابريل٢٣
٢٠١٢ 

8 

المشاركة في المؤتمر العلمي الرابع  وزارة التعليم العالي

لطلبة التعليم العالي في مكة، المملكة 

 العربية السعودية 

١٤٣٤\٦\١٩ ١٤٣٤\٦\١٩ 9 

نحو رعاية “ المشاركة في تنظيم ندوة  المملكة العربية السعوديةجامعة الدمام ، 

صحية افضل في المملكة العربية 

في مستشفى الملك فهد “ السعودية 

 الجامعي ، الخبر 

 / يونيو ١٠
٢٠٠٩ 

 / يونيو ١٠
٢٠٠٩ 

10 

 

 

 
لتقنية , تقنية المعلومات, الحاسب)الكفاءات والمهارات الشخصية   (الخ.. ا

 1 الفريق ، المسئولية ، روح ا لقيادة  واتخاذ  القرار.العمل مع 

 2 الحماسة وااللتزام ، مهارات التواصل السليم. 

 

 

 آخر تحديث

اير  12            2018فن 


