
	

	

	 

	

  قرين بوأ  حميد جعفر حنان
 محارض

	
	

الشخصية  املعلومات 

 سعوديةالجنسية | 

	1406-02-10 تاريخ امليالد |

	تعليم التمريض القسم |

 habugurain@uod.edu.sa|الربيد الجامعي الرسمي 

 

للغوية  ا  املهارات 

		تحدث 	كتابة 	قراءة 	اللغة
	نعم 	نعم 	العربية نعم
	نعم 	نعم 	نعم 	االنجليزية

	
األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	ة السعودية الدمامالعربي اململكة 	جامعة الدمام 	ماجستري 2012	

	الدماماململكة العربية السعودية  	فيصلجامعة امللك  	ريوسو بكال 2007	
	

من  كل  بحث  لزمالة الدكتوراهعنوان  وا  واملاجستري 

	وضع الكامدات الدافئة عىل منطقة العجان لدى السيدات البكريات.تأثري  	املاجتسري
	

املهني  األحدث)السجل  من   (بدءا 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة
2012	 	جامعة الدمام 	محارض

	هـ 14-11-1429 	جامعة الدمام 	معيد
لعلمية ا  اإلنجازات 

	
	املشاريع البحثية املنتهية

 
	تاريخ البحث 	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

2012	 وضع الكامدات الدافئة عىل منطقة  تأثري
	لدى السيدات البكرياتالعجان 

 قرين	بوأ  حنان
 د.اميان رشاد احمد

	د.هيفاء الرتيك

	



	

	

	
	العضويات واللجان املشارك فيها

	
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية
 

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
 محارضات

 معامل
 مستشفى عميل
 مرشوع طاليب

 مناقشات

NUR322	 	نساءالمراض متريض الوالدة و أ  1	

 معامل
	مناقشات

	 	أساسيات التمريض 2	

 مستشفى عميل
	مناقشات

NUR321	 	مراض النفسيةمتريض األ  3	

 مستشفى عميل

	
NUR421	 	دارةمتريض اإل  4	

 معامل
 مستشفى عميل

	مناقشات

	 	متريض الحاالت الحرجة 5	

 معامل
 مستشفى عميل
	مرشوع طاليب

NUR431	 	طفالمتريض األ  6	

 معامل
 مستشفى عميل

 مناقشات

	  7 الوالدة وأمراض النساء ضمن برنامج التجسريمتريض 

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

	
مشاكل تحضري الطالبة للتعامل مع دورة االمومة مبراحلها: الحيض و الحمل و الوالدة و النفاس و : NUR322	متريض الوالدة و امراض النساء

	النساء
1	

	: تحضري الطالبة ملعرفة اساسيات التمريض للتعامل مع املرىض البالغنيأساسيات التمريض 2	
	: تحضري الطالبة للتعامل و معالجة مرىض االمراض العقليةNUR321مراض النفسية متريض األ  3	
	4 االداريةومتكينها من املسؤوليات القيادية و : تحضري الطالبة NUR421دارة متريض اإل 

	للعناية و معالجة مرىض الحاالت الحرجة: تحضري الطالبة الحاالت الحرجةمتريض  5	
	للتعامل ومعالجة مع مرىض حديثي الوالدة و االطفال: تحضري الطالبة NUR431	طفالمتريض األ  6	

مومة مبراحلها: الحيض و الحمل و الوالدة و النفاس و متريض الوالدة وأمراض النساء ضمن برنامج التجسري: تحضري الطالبة للتعامل مع دورة اال 
 مشاكل النساء

7 

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

 اإلرشاد األكادميي للطالب
 

	إىل 	من 	عدد الطالب 	املرحلة #	
2015	 2014	 7	 8	 1	



	

	

	
	

	عضوية اللجان
 

	الجهة 	املنصب 	إىل 	من #	
	لجنة االعتامد  	عضو 2016	 2014	 1	

	خدمة املجتمعلجنة  	عضو 2016	 2016	 2	
	
	

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

	مهارات التواصل 1	
	مهارات الرتجمة 2	
	مهارات التنظيم 3	

	SPSSوبرنامج التحليل  برنامج وورد و بوربوينتاستخدام  4	
	5 حب بالتجارب الجديدةأر 

	مهارات تحفيزية 6	
	OSCEمهارة اختبار  7	

 8 مهارة تشغيل أجهزة املحاكاة
	

 

تحديث  آخر 

21/12/2016	


