
	

	 

	
  يريم بنت نارص بن محمد الدورس 

	أستاذ مساعد

	
الشخصية  املعلومات 

 سعوديةالجنسية | 

	    1980/اغسطس/21تاريخ امليالد |

	تعليم التمريض القسم |

	rnaldosari@uod.edu.saالربيد الجامعي الرسمي |

 0133331625الهاتف الخاص باملكتب |

	

للغوية  ا  املهارات 

		تحدث 	كتابة 	قراءة 	اللغة
	ممتاز 	ممتاز 	ممتاز 	العربية
	ممتاز 	ممتاز 	ممتاز 	االنجليزية

	
األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
والية / طريق الجامعة/ فري فاكس. 

	444 -22030فرجينيا 
مدرسة التمريض/كلية الصحة والخدمات 

	اإلنسانية/ جامعة جورج ميسون
	دكتوراه يف التمريض 2015	

/ طريق الجامعة/ فري فاكس. والية 

	444 -22030فرجينيا 
مدرسة التمريض/كلية الصحة والخدمات 

اإلنسانية/ جامعة جورج مدرسة 
التمريض/كلية الصحة والخدمات 

	نسانية/ جامعة جورجاإل 

	شهادة يف تعليم التمريض 2013	

	GUجولد فورد , سوري, 
27XFH	UK	

	مدرسة االدارة 	ماجستري ادارة الرعاية الصحية 2008	

مريي الند/  9960مركز برامييرت 

هرنيكو والية فرجينيا  200جناح 

23233- 146 

 2012 شهادة تسجيل متريض/ بورد والية فرجيني كومنولث / فرجينيا

 2003 بكلوريوس علوم التمريض كلية التمريض/ جامعة امللك فيصل الدمام/ اململكة العربية السعودية
 

 

 



	

واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

 السعودية العربيةيف اململكة  اإلقامة برنامج حرضن الآليئ  الجدد السعوديات للخريجات  التمريضية القيادة ومهارات األداري القرار اتخاذ
.	

	الدكتوراة

	الرضا الوظيفي للممرضات مبستشفى جامعي: دراسة مسحية .    	املاجتسري
	

األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة
	اىل اآلن 24/11/2015 	كلية التمريض/ جامعة الدمام 	أستاذ مساعد

	
	1/2015اىل  9/2014 / جامعة جورج ماسون  / ة يالصح واألنظمة اإلدارةة/ كلية ياإلدارة الصح

 فري فاكس. يف أي الواليات املتحدة األمريكية
 

 مساعد مدرس

	1/2014اىل  9/2013  جورج جامعة/ اإلنسانية والخدمات الصحة كلية/التمريض مدرسة
		ميسون

 مساعد مدرس

 2008/سبتمرب/10

	2016اىل نوفمرب/
	

 ديةيض/ جامعة الدمام/ الدمام/ السعو تعليم التمريض/ كلية التمروحدة 
 

 محارض

 2008/ 9/9اىل  2004/مايو/21
 

 ديةيض/ جامعة الدمام/ الدمام/ السعو وحدة تعليم التمريض/ كلية التمر
 

 
 ةمعيد

	
األحدث) من  اإلدارية (بدءا   املناصب 

	التاريخ 	املكتب  	املنصب اإلداري
18/8/1437	  الدور األريض -750مبنى -التمريضكلية 

	جناح الوكالء
وكيلة كلية التمريض للدراسات العليا والبحث 

	العلمي

1/11/1436	 	 3مبنى ج -كلية التمريض رئيسة وحدة الدراسات العليا و االبتعاث 
	واملعيدين

	
لعلمية ا  اإلنجازات 

	األبحاث العلمية املنشورة	
	جهة النرش وتاريخ النرش 	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

Applied	Science	Research 

)2016(	
اتخاذ القرار األداري للخريجات السعوديات الجدد  الآليئ 

	حرضن برنامج اإلقامة / السعودية .
كتايس.  ،الدورسي ريم 

	مادوكس
1	

Professional	Nursing,	
 )2016( 

وسط املمرضات ومهارات القيادة التمريضية امة برنامج اإلق
	الخريجات السعوديات الجدد

ريم الدورسي ، كتايس. 
	مادوكس

2	

Journal	of	clinical	Research	
&	Governance 

)2014(	

دارة الحالة ملرض السكر عىل مستوى الهيمقلوبني تأثري إ 
ية مع مريض السكر النوع الثاين. السكر وكفاءة املريض الذات

 عة منهجيةمراج

	3 ريم الدورسي ، كتايس

Nurse	Education	To	day	
)2014(	

تأثري برامج اإلقامة عىل  خريجات التمريض السعوديات 
الجدد يف اتخاذ القرارات والقيادة التمريضية ، مراجعة 

 منهجية

ريم الدورسي ، كتايس. 
 مادوكس

4	

)2012(	 الرضا الوظيفي للممرضات مبستشفى جامعي: دراسة مسحية 
   . 

ريم الدورسي ، فيل ، 
 ماكفارلني

5	



	

 

	
	املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية

 
	مجال املساهمة 	# عنوان املؤمتر املكان والتاريخ

   19/10/2016-17/10/2016 متحدث / عرض تقدميي
إيطاليا-رومام 	

The	15	Euro	Nursing	&	Medicare	
Summit	

	

	متحدث / عرض تقدميي  ديب,  للتمريض العاملي الكونجرس
املتحدة العربية اإلمارات 	

العاملي التمريض مؤمتر 	 	

تقدميي عرضمتحدث /  	  5مايو سنرت كونفرنس إن نسو يم
/2015 	

التمريض يف األكادميية القيادة بناء 	 	

تقدميي عرضمتحدث /  	 2105/ 20مارس  سنرت قلوبال ميسون 	 ميسون يف الصحية التخصصات مؤمتر 	 	
 

تقدميي عرض 	متحدث /		
 11جامعة جورج ميسون اكتوبر

/2014  

 يف األحداث التعليمية/ جورج ميسون/ 40املهرجان ال 
 مدرسة التمريض

	

 
	العضويات واللجان املشارك فيها

	لإلدارة الصحية الجمعية السعودية .1
	اىل اآلن 2013نادي فريجينيا للتمريض   .2
	 اىل اآلن 2012منظمة الرشف سيقام ثيتا ثا العامليه للتمريض  .3
	اىل اآلن 2012جمعية باي بيتا دلتا  .4
	اىل االن 2004الجمعية السعودية لطب األرسة واملجتمع   .5
  2006 – 2004الجمعية السعودية الخريية ملرىض الرسطان باملنطفة الرشقية  .6

لتدريس ا  أنشطة 

	رقم املقرر: رشح املقرر) -الجامعية التي تم تدريسها (عنوان املقرروصف مخترص ملقررات املرحلة 
	

	أساسيات علوم اإلدارة والقيادة يف التمريض     NURS 421-1610-اإلدارة والقيادة يف التمريض 1	
	أساسيات التعليم والتعلم والتدريس للممرضني     NURS  114  -1610-مهارات التعليم والتدريس  2	

	
	العلياالدراسات 

 
	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	

	املقرر عىل الجودة يف املجال الطبي عند تقديم الخدمات للمريضيركز  مدرس MSN	515	 	تطوير الجودة 	
	
	

	اإلرشاد األكادميي للطالب
	

	إىل 	من 	عدد الطالب 	املرحلة #	
	الفصل الدرايس الثاين 	الفصل الدرايس األول 7	 	سنه رابعة 1	

	
 
 



	

األحدث) من  ءا  املجتمع (بدا وخدمة  للجنات  وا اإلدارية    املهامت 

	
	املهامت اإلدارية

	
	الجهة 	املنصب 	إىل 	من #	

	وحدة البحث 	وعضو وكيل 25/6/2017	 26/6/2015	 	
	وحدة خدمة املجتمع 	وعضو وكيل 25/6/2017	 26/6/2015	 	

	وعضو وكيل وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي 25/6/2017	 26/6/2015	 	
	

	العمل التطوعي
 

	الجهة 	نوع التطوع 	إىل 	من #	
	جمعية فتاة الخليج الخريية 	محارضات توعوية  25/6/2017	 26/6/2016	 	

	مدارس الظهران الثانوية 	محارضات توعوية 	15/2017جانيوري/ 	18/2016ديسمرب/ 	
	 2016ديسمرب  15/2017جانيوري/ محارضات توعوية التعليم الخاص

 

	
الخ)  . . لتقنية  ا املعلومات,  تقنية  الشخصية (الحاسب,  واملهارات   الكفاءات 

	الحاسب، ممتاز 1	
	

 

تحديث  آخر 

30/11/2016	


