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 إلى الوقت الحاضر 0228ديسمبر  08السعودية، إدارة وتعليم التمريض أستاذ مساعد، 

  0202نوفمبر إلى  0200نوفمير  5من  مديرة وحدة العالقات العامة واالعالم وخدمة المجتمع

 ، جامعة الدمام، الدمام، المملكة العربيةكلية التمريض

العمل الحالي   

يوليه  - المملكة المتحدة جلدفورد ، جامعة سريمن التمريض  في فلسفة  (PhD)درجة الدكتوراه

0228  

جامعة أدنبرة ، اسكتلندا، المملكة  منإدارة التدريب و التطوير في    (MSc)ماجستير في العلوم

  0220المتحدة، أكتوبر 

مام، جامعة الملك فيصل، كلية الطب والعلوم الطبية، الدمن  في التمريض ( (BSnبكالوريوس العلوم

 .0992المملكة العربية السعودية،  مارس 

ةالخلفية التعليمي  

 حتى االن  1122الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات  مجلس العلمي للتمريضالعضو 

  Certified External Reviewerمعتمد  مراجع خارجي

Sponsored jointly by British council, Quality Assurance and Accreditation and 

NCAAA, University of Dammam, November 3, 2010.  

البريطانية مع  ضمان الجودة واالعتمادووكالة تحت رعاية مشتركة بين المجلس الثقافي البريطاني، 

 0202فبراير  –جامعة الدمام  – األكاديميالموسسة الوطنية لالعتماد 

ادة االختصاص/الزمالة التابعة للهيئة السعودية التابعة لبرامج شه مقيم معتمد للمراكز التدريبية 

 Certified Surveyor for Training Centers Affiliated with Saudiللتخصصات الصحية

Commission for Health Specialties  الرياض 0202يونيه ، 

 Advance Trauma Life Support ة في الحوادث والكوارث قدمتمالدعم الحياة  ة دوراتمنسق

(ATLS), Coordinator من  – تحت رعاية مشتركة بين شركة أرامكو السعودية وجامعة الملك فيصل

  0228حتى ديسيسمبر  0222فبراير 

من جمعية القلب  Basic Life Support – (Provider)القلبي الرئوي  لإلنعاشمقدم مرخص 

 0200 السعودية

مارس  –السكري بجامعة الملك سعود  من مركز مرضى Diabetes Educationمثقفة مرضى سكري

2991 

 خر  األهالت المؤ

 المنح الدراسية واوسمة الشرف
 05-02في  والتي عقدتللندوة مرضى السكري، جامعة الملك فيصل  للمشاركة في تنظيم الرعاية الكاملة التقدير وسام 

 في مستشفى الملك فهد للجامعة 0995تشرين األول/أكتوبر 

المملكة  أنبره فيجامعة  وتطوير منو "إدارة التدريب العلوم تخصص الماجستير فيلدراسة درجة  تين دراسيتينمنح

 .0222 المتحدة، سبتمبر

   ( منحة دراسية من جامعة الملك فيصل0                         الدراسية من المجلس الثقافي البريطاني تشيفننج( منحة 0

  0222في المملكة المتحدة، /أكتوبر  من جامعة سري درجة الدكتوراهراسة لدجامعة الملك فيصل  دراسية منمنحة 

 المهارات و اللغات
  بطالقة اإلنكليزيةب.والكتابة ويمكن التحدث والقراءةألم هي اللغة العربية،اللغة. 

 ت كمية ممتمكنة من استخدام الحاسب االلي بمهارات عالية ويتضمن ذلك استخدام تطبيقات خاصة بتحليل البيانا

 NVivo و  SPSSونوعية مثل   

 

mailto:ealfaraj@ud.edu.sa
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 الخبرات المهنية السابقة

I.   0202من الدمام، المملكة العربية السعودية،  كلية التمريض، جامعة الدمام، التمريض،وحدة تعليم مديرة 

 إلى الوقت الحاضر 0202عام من  التعليمية،مكتبة كلية التمريض والموارد  ومنسقة 0200 نوفمبر 5 إلى

II. 0229حتى نوفمبر  0998مايو –بالخبر  مستشفى الملك فهد الجامعي - الموظفين وتطوير تدريب ةمنسق 

 بعض من المهام المناطة للوظيفة

 تعزيز التدريب أثناء الخدمة وتخصيص التدريبلر وتقيم شبكات مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة بالهدف يطوت .0

لقة ببرامج تطوير التدريب والموظفين بغية تلبية احتياجات الموظفين في االتجاهات الحالية والمسائل المتعالتماشي مع  .0

 التدريب

 تطوير مواد تعليمية لدعم برامج التدريب  .3

المواد المرجعية لبرامج  وذلك لتامين المناسب تدريبلتنظيم ال والوحدات التابعة اتصاالت مع اإلدارات األخرىاجراء  .2

 التدريب 

 التمريض والمتدربين من المؤسسات التعليمية األخرى في اسب للموظفين الجدد والمتدربينإعداد برامج التوجيه المن  .5

 

II. بالخبرالملك فهد الجامعي  مستشفى- لتعليم الطبيدارة االمدير بالنيابة إل June 24, 2000 – July 

  0111حتى يوليو  00111من يونيو ,24

 

  بعض من المهام المناطة للوظيفة

 .ل اليوميالعم إدارة وتنسيق .0

 ."وفر الدعم الفني والتوجيه لموظفي "التعليم الطبيت .0

  االستخدام المناسب لموارد "التعليم الطبيتاكيد  .3

 ."في تنفيذ واستمرار أنشطة وبرامج "التعليم الطبي المساعدة .2

 

III. حتى  0991يونيو  –ارامكو السعودية –مركز الظهران الصحي  – ممرضة عامة في قسم باطنية نساء

0998 

 بعض من المهام المناطة للوظيفة        

 .وفر الرعاية التمريضية مباشرة، والمهنية للمرضىت .0

 التمريضي عملية التمريض، بما في ذلك تقييم المريض التشخيص والتخطيط والتدخل والتقييم بدء .0

  إعداد المعدات ومساعدة الطبيب أثناء الفحص والعالج .3

 ورصد المؤشرات الحيوية بالعدوى،التحكم  دقواع قيطبوتاألدوية الموصوفة،  اعطاء .2

 سرية سجالت المرضى المحافظة على  .5

 تثيقف المرضى .6

 الخروج والمتابعةالمرضى تعليمات  اعطاء .1

 

IV.   حتى يونيو  0996بالخبر من مارس  مستشفى الملك فهد الجامعي –مثقفة صحية لمرضى السكري

0996 

V.  0996حتى مارس  0992من اكتوبر بالخبر  مستشفى الملك فهد الجامعي –مثقفة مرضى  
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  :لتدريسا

 التي درست على مستو  البكالوريوس المقرارت

  لتمريضفي ااإلدارة والقيادة 

 خالقيات ومقدمة للتمريضاأل 

 تمريض صحة المجتمع 

  االتصاالتمهارات 

 والبحث لتعلممهارات ا 

 مهارات التدريس 

 العالقة البشرية ومهارات االتصال 

 ضيمرتلي افالمعلومات  تقنية 

 البحوث والممارسات القائمة على األدلة 

 ( 0اساسيات التمريض) 

 ( 0اساسيات التمريض) 

 

 المقرر السنة المرحلة

Fourth Year Nursing Students الباتط 

 التمريض السنة الرابعة
)2014-(2010 

Management and leadership for Nursing  اإلدارة

 لتمريضفي اوالقيادة 

First Year Nursing Students اتلباط 

 التمريض السنة األولى

(2009 & 

2010-2011) 

Bioethics and Introduction to Nursing خالقيات الأ

 تمريضفي الومقدمة 

Fourth Year Nursing Student اتطالب 

 التمريض السنة الرابعة
), 2011(2010 

Community Health Nursing 

 تمريض صحة المجتمع

Preparatory Year Students بات لاط

 السنة التحضيرية
), 2011(2010 

Communication Skills 

 مهارات االتصال

Preparatory Year Students بات لاط

 السنة التحضيرية
(2010, 2011) 

Learning Skills and Research 

 مهارات التعلم والبحث

Third Year Nursing Students ةالثالث 

 سنةالتمريض ال

(2009, 2010, 

2011, 2012, 

2014) 

Teaching skills 

 مهارات التدريس

First Year Nursing Students  طالبات

 التمريض السنة األولى
(2009-2011) 

Human Relation and Communication Skills 

 العالقة البشرية ومهارات االتصال

First Year Nursing Students اتلباط 

 ىالتمريض السنة األول
2010)-(2009 

Information Technology for Nurses  تكنولوجيا

 المعلومات على الممرضات

First Year Nursing Students اتلباط 

 التمريض السنة األولى
(2009- 2014) 

Introduction to Nursing Informatics 

 مقدمة للتمريض المعلوماتية

Forth year nursing 

 رابعةالتمريض السنة ال الباتط
(2011) 

Nursing Research and Evidence-Based 

Practice 

 البحوث والممارسات القائمة على األدلة

Second year nursing 

 طالبات التمريض السنة الثانية

(2011, 0202, 

2013, 2014) 

Fundamental of Nursing I 

 (1) أساسيات التمريض

Second year nursing 

 الثالثة طالبات التمريض السنة

2012, 2013, 

2014 

Fundamental of Nursing II 

 (2) أساسيات التمريض
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 ماجستير:المقرارت التي درست على مستو  ال
 

 المقرر السنة المرحلة

Master of Science in Obstetrics and Gynecology 

nursing students, core course, College of Nursing, 

University of Dammam  تمريضماجستير العلوم في  

 راتالمقر التمريض، ماجستير طالباتلالتوليد وأمراض النساء 

، كلية التمريض، جامعة من الدمام األساسية   

2010, 2011, 

2012 

Nursing Education (as 

course coordinator) 

)منسق المقرر( تعليم التمريض  

Master of Science in Pediatric Nursing students, 

College of Nursing, University of Dammam  ماجستير

التمريض ، كلية  ماجستير طالباتل األطفال " تمريضالعلوم في "

 التمريض، جامعة الدمام

October 2009, 

2010,  0200 , 

2012,2013,2014 

Nursing informatics 
التمريضفي  المعلوماتية  

Master of Science in Critical Care Nursing 

students, College of Nursing, University of 

Dammam مريض الرعاية الحرجة" تماجستير العلوم في " 

التمريض ، كلية التمريض، جامعة الدمام ماجستير طالباتل  

2010, 0200, 

2012,2013,2014 

Nursing Research and 

Evidence-Based Practice 

ة بحوث التمريض والممارسة المبني

لى األدلةع  

Midwifery Diploma Students College Of Nursing, 

Dammam كلية  التمريض دبلوم طالباتل دبلوم القبالة

 التمريض، الدمام

(August 2009) Midwifery ethic 
 أخالقيات القبالة

 

 في برنامج تجسير التمريضالمقرارت التي درست 
  2014التمريضفي  القضايا القانونية واألخالقية egal Issues & Ethical Aspect sin Nursing  L  

 التدريس والتعلم    Teaching and learning 2014 

 

 المشاركات:

 في كثير من اللجان داخل وخارج الجامعة /منسقة/رئيسةمشتركة كعضوة

  ن.حتى اال 0202عضوة في المجلس العلمي للتمريض السعودي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من 

 ( 0202عضو في لجنة األخالقيات )حتى اآلن 

 ( 0202عضو في لجنة البحوث )حتى اآلن 

  (0229)تشرين األول/أكتوبر  االمتيازعضو في لجنة التدريب 

  (حتى االن 0203 )نوفمبررئيسة لجنة تطوير موقع كلية التمريض على موقع متصفح الجامعة 

 (االنحتى  0200لتمريض )سبتمبر منسقة الموتمر العلمي الرابع والخامس لكلية ا 

 اقية التعاون بين جامعة الدمام وجمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر فمنسقة برنامج الرعاية الصحية المنزلية ضمن ات

 (حتى االن 0229)

  (0229عضو في لجنة التسجيل والقبول )تشرين األول/أكتوبر 

  (0229ول/أكتوبر "تقديم المشورة األكاديمية" )تشرين األلجنة في عضو 

  (0200ات)شؤون المكتبلاللجنة "االستشارية عضو في 

 (0202-0229)لخريجين" لي ر"س رابطة جامعة عضو 

  (.0220رابطة "خريجي جامعة أدنبرة" )عضو 

 (.0220البريطاني ) الثقافي رابطة خريجي المجلس عضو 

 (.0998مجلة السكري السعودية ) عضو 

  (.0996لمرض السكري )نيسان/أبريل األمريكية  الجمعية رابطةعضو 

  (0995ائف الغدد الصماء والسكري )لوظ ةالسعوديعضو الجمعية 
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 اخر الندوات والمؤتمرات التي تمت المشاركة فيها

 التاريخ عنوان او اسم النشاط موقع النشاط نوعية المشاركة

 ,King Fahd hospital of the University متحدث ومنسق
site I, Al Khobar  جامعة الدمام، مستشفى

 الملك فهد الجامعي ، الخبر

Wound care management 

 حوالجربإدارة الرعاية 
 /612010-61فبراير 

 

 حضور
University of Dammam & Monash 

University, KSA  جامعة جامعة موناش

 وجامعة الدمام

Teaching evaluation to improve 
teaching and for academic promotion 

 األكاديميةلتحسين التعليم والرقي التدريس تقييم 

 0262/ 1-4ابريل 

 

 عضو منظم وحضور
University of Dammam, college of 

Nursing, KSA  ،جامعة الدمام، كلية التمريض

 المملكة العربية السعودية

Women’s Health Workshop  حلقة عمل

 صحةالمرأة
 64/0262-66ابريل 

 

جامعة  University of Dammam, KSA حضور

 الدمام، المملكة العربية السعودية
Elements in a Academic Accreditation & 

The Future of Higher Education 

مستقبل التعليم  وعتماد أكاديمي العناصر في ا

 العالي

 61/0262-9مايو 

 

 University of Dammam حضور
& Monash University, KSA جامعة  جامعة

 موناش وجامعة الدمام

Seminar on “Evaluation and 
Benchmarking” 

 "قياسالتقييم والحلقة دراسية حول "

 01/0262-02مايو 

 

 

 عضو منظم ومتحدث
University of Dammam, college of 

Nursing, Dammam  جامعة الدمام، كلية

 التمريض، الدمام

Introduction to research: Overview on 
Qualitative Research 

نظرة عامة على "البحوث "مقدمة البحث: 

 "النوعية

 1/0262يونيو 

 

 

 University College London, center for حضور
the advancement of learning and 

teaching, London, UK  ،كلية جامعة لندن

مركز للنهوض بالتعليم والتدريس، لندن، المملكة 

 المتحدة

Teaching in Higher Education  التدريس في

 التعليم العالي
اغسطس – 01يوليو 

1/0262 

 

 

 عضو منظم وحضور
Shmowa Alamel center for Special 
Education, University of Dammam, 

College of Nursing, Dammam  كلية

 التمريض، جامعة الدمام

"Reaching the Unreachable''  التوصل إلى

 '''' مكن الوصول إليهماال ي
 61/0262اكتوبر 

 

 ,British council, and NCAAA حضور
University of Dammam, Park Inn 

conference Hall  Al-Kobar  المجلس

 الثقافي البريطاني، و جامعة الدمام

Peer Reviewers in Quality Assurance 
And Accreditation  الخارجيين المراجعين

 واالعتمادمان الجودة وض

 16/0262اكتوبر 

 

 University of Dammam, King Fahd حضور
Hospital of the University, Site I, 

AlKhobar  جامعة الدمام، مستشفى الملك فهد

 الجامعي ، الخبر

Teaching for Effective Learning  التدريس

 لتعلم الفعالوا
 69/0262-61ديسمبر 

 

 University of Dammam, College of عضو منظم وحضور
Nursing, Dammam كلية التمريض، جامعة

 الدمام

New Trends in Advanced Health 
Training: the use of Simulation 

: يالصح تدريبالاالتجاهات الجديدة في مجال 

 استخدام المحاكاة

 60/0266-66يناير 

 

 University of Dammam, College of مدرب
Art ام، كلية االدابجامعة الدم 

Teaching Strategies in Higher Education 
 Workshop  استراتيجيات التدريس في التعليم

 العالي حلقة العمل

 01/0266فبراير 

 

 7TH Pan ARABFOS Conference & 8th متحدث
Saudi International ORL-H & N 

Surgery Conference in collaboration 
with King Fahd Military Medical 

Complex, Dhahran, Asharqia 
Chamber, Dammam, Saudi 

Arabia مستشفى الملك فهد بن عبد العزيز

العسكري الطبي، الظهران، الدمام ، المملكة 

 العربية السعودية

An Integrated ResearchMethodology 
Workshop 

 لبحوث المتكاملةاحلقة عمل منهجية 

 06/0266-02مارس 
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 دثمتح
King Fahd Hospital, Medina  مستشفى

 الملك فهد في المدينة المنورة
The Essence of Nursing Care: 
Professionalism symposium -

Professionalism and Nursing Image 

-جوهر الرعاية التمريضية: ندوة االحتراف

 "االحتراف وصورة التمريض"

 01/0266مارس 

 

 University of Dammam, Dammam حضور

 جامعة الدمام، الدمام
E-learning week 

 أسبوع التعلم اإللكتروني
 09/0266-01مارس 

2011 

 ,Academic Leadership Center حضور
Ministry of Higher Education, Al 

Khobar 

مركز القيادة األكاديمية، وزارة التعليم العالي ، 

 الخبر

Recruiting, Developing and Retaining a 
Faculty for the Twenty First Century 

اعضاء هيئة التدريس في  قاء بتوظيف وتطوير وا

 لقرن الحادي والعشرينا

 0266/ 61-62اكتوبر 

 

 

 مظعضو من

University of Dammam,  Dammam, 
 جامعة الدمام، الدمام

Nursing Alumni rd3 
 التمريض ات كليةخريجل اللقاء الثالث

 1/0266ديسمبر 

 

 Medical Education Unit, University of حضور
Dammam,  وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام 

  

Leadership in Medical Education 
workshop 

 القيادة في التعليم الطبي

 2012/ 4 يناير 

 College of nursing, university of منظم ومنسق
Dammam,  جامعة الدمام، الدمام 

Forum:  rdrsing College 3Saudi Nu
Patient Safety and Nursing Curriculum 

 منتد  التمريض:سالمة المريض ومنهج التمريض

 2012/ 61-62ابريل 

 Medical Education Unit, University of حضور
Dammam, Meriden Hotel  وحدة التعليم

  الطبي، جامعة الدمام

Essential Skills of Health Professions 
Education (I): Workshop on Assessment 
ورشة عمل المهارات األساسية لتعليم المهن 

 (1الصحية: التقييم )

0260/ 1-1مايو   

 ,Deanship of Academic Development متحدث
University of Dammam,  عمادة التطوير

 الجامعي، جامعة الدمام، الدمام

“Orientating demonstrator and lecturer 
for scholarship” workshop 
 تهيئة المعيدين والمحاضرين لالبتعاث

0260/ 00مايو   

 Deanship of Library, Central Library حضور

 عمادة شؤون المكتبات، المكتبة المركزية 
Orientation to “Summon” and “Books 

in print” 

ب تهيئة لمعرفة استخدام محرك البحث سومن وطل

ب والمراجع من خالل بوك ان برنتالكت  

0260/ 01مايو  

  ,E-Learning of College of Nursing حضور

عمادة التعلم اإللكتروني واالتصاالت ، جامعة 

 الدمام

Hands on “Blackboard and Class 
Tegrity" 

ل التدرب على استخدام السبورة السوداء والفصو

 االفتراضية

 1/0260يونيو  

 Ministry of Health, Medina متحدث
Monawara وزارة الصحة، المدينة المنورة 

3rd Saudi Forum: the Future Course of 
Saudi Nursing 

 المسار المستقبلي للتمريض السعودي

0260/ 64-61يونيو   

 Saudi Commission for Health حضور
Specialties  الهيئة السعودية للتخصصات

 الصحية

Item writing workshop 

 ورشة عمل كتابة اسئلة االمتحانات الكتابية
 0260 1-0يوليو 

 Medical Education Unit, University of حضور
Dammam, 

Meriden Hotel 

 وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام

Essential Skills of Health Professions 
Education (II): Teaching & Learning 

workshop 

مهارات األساسية لتعليم المهن ورشة عمل ال

 الصحية

 62/0260-1اكتوبر 

 ,King Fahd Hospital of the University حضور
Academic Affairs & Training, Al 

Khobar  مستشفى الملك فهد الجامعي، ادارة

 الشؤون األكاديمية و التدريب،

Basic Life Support Course 
 دورة االنعاش القلبي الرئوي

 0260/ 00 نوفمبر

 Medical Education Unit, University of حضور
Dammam 

 وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام

Blueprint workshop 

 ورشة عمل مخطط اسئلة االمتحانات
 61/0260ديسميبر 
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 Medical Education Unit, University of حضور
Dammam 

 وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام

Educational Research Workshop 
 ورشة عمل االبحاث التعليمية

 69/0260-61ديسميبر

 Deanship of Communication حضور
Technology  عمادة التعليم االلكتروني و

 االتصاالت جامعة الدمام

e-learing Management System 
“Blackboard” 

 "ورشة عمل وسائل إدارة النظام "السبورة

01/0260-00ديسميبر  

سقةمن  College of Nursing in collaboration 
with Deanship of Students Affair  كلية

 "التمريض بالتعاون مع "عمادة شئون الطالب

“Your health, your life” exhibition 
 معرض صحتك حياة

0261/ 60-66مارس   

 the National Commission for حضور
Academic Accreditation and 

Assessment in collaboration with the 
University of Dammam 

اللجنة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقييم 

 بالتعاون مع جامعة الدمام

The 3rd international conference 
:“Learning outcomes and the quality of 
learning and teaching in the education 
sector over the secondary” لمؤتمر الدولي ا 

م في الثالث "مخرجات التعلم وجودة التعليم والتعل

 قطاع مافوق الثانوي

0261/  09-01ابريل   

 College of Nursing, University of منظم
Dammam كلية التمريض، جامعة الدمام 

OSCE: the art & science  االمتحاتات 

 الموضوعية: علم وفن
0261/  1مايو   

 Prince Ahmad Auditorium - Security متحدث
Forces Hospital Riyadh قاعة األمير أحمد-

 مستشفى قوي األمن الرياض

0261 International Nursing Symposium: 
“ Exploring Innovations in Nursing 

Shaping the future” 
: "استكشاف ابتكارات 3112ندوة التمريض الدولي 

 "في تشكيل المستقبل التمريض

0261/  64-61ايو م  

 Health Management directorate in متحدث
Eastern Province, Ministry of Health, 

Dammam مديرية إدارة الصحة بالمنطقة  

 الشرقية، وزارة الصحة

“Evidence-Based Nursing Practice” in 
Leadership and Management Skills in 
Nursing" ية على الممارسة التمريضية المبن

 األدلة" في القيادة ومهارات اإلدارة في التمريض

0261/  02مايو   

 Saudi Commission for Health مدرب ومتحدث
Specialties, Riyadh  السعودية الهيئة 

الرياض الصحية، للتخصصات  

 “Train the trainer” Workshop 
 ورشة عمل“ تدريب المدربين”

0261/ 61-60نوفمبر   

 ,Deanship of Education Development حضور
University of Dammam 

 عمادة تطوير التعليم، جامعة الدمام

"Higher Order Thinking Skills" facilitated 
by educational experts from University 
of Melbourne in Australia. مهارات التفكير  

 العليا

0261/ 69-61نوفمبر   

 - Vice Dean of Scientific Research حضور
Female Section - 
University of Dammam 

مجامعة الدما-عمادة البحث العلمي   

“Research Skill Development  in the 
kingdom from Idea to Outcome”  تنمية"

 المهارات البحثية في المملكة من فكرة إلى نتائج"

0261/ 60ديسمبر   

 Site 1 Auditorium, KFHU, Medical حضور
Education Center ، 1المجمع السكني رقم  
 وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام

ورشة عمل تخطيط االمتحانات اإلكلينيكية العملية 

    Effective OSCE Planning الموضوعية
0264/ 0فبراير   

 King Saud University for Health حضور
Sciences, Jeddah  جامعة الملك سعود للعلوم 

 الصحية، جدة

 Firstالمؤتمر الدولي االول في التمريض 
international nursing conference 

0264/ 60-66فبراير   

 Saudi Commission for Health مدرب
Specialties, Riyadh الهيئة السعودية  

 للتخصصات الصحية، الرياض

اجتماع عمداء في الهيئة السعودية للتخصصات 

 Deans Meeting at Saudi الصحية
Commission for Health Specialties 

0264/ 01فبراير   

 Site 1 Auditorium, KFHU, Medical حضور
Education Center  1المجمع السكني رقم ،

 وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام

األطفال طب في الساخنة المواضيع  Hot topics 

in pediatrics 
0264/ 1-2مارس   

 University of Nevada Las متحدث
Vegas, USA  ،جامعة نيفادا الس فيغاس

 الواليات المتحدة األمريكية

 

محاضرة أثر استخدام المسرحيات 

 استراتيجية تدريس نظري وسريري

Impact of role-play as 

02/0264 -61ابريل   
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theoretical and clinical 

teaching strategy 

 University of Dammam, Medical حضور
Education وحدة التعليم الطبي، جامعة الدمام    

ورشة العمل الثالثة للمهارات األساسية لتعليم 

 Essentialالمهن الصحية االحترافية: التقييم 
Skills of Health Professions Education  

ESHPE (III):  Assessment workshop 

0264/ 1-4مايو   

 Saudi Commission for Health حضور
Specialties, Riyadh الهيئة السعودية  

 للتخصصات الصحية، الرياض

ب ورشة عمل "مقييم معتمد العتماد مراكز التدري

" Surveyor for Accrediting Training 

Centers Workshop 

 

0264/ 6يونية   

 University of Dammam, British حضور

Training, Istanbul, Turkey جامعة  

، التدريب البريطاني، اسطنبولالدمام، مركز 

 تركيا

 Academic التصنيف األكاديمي لجامعات العالم
Ranking of World Universities 

0264/ 02-62يونية   

 Academic Research and Canadian متحدثة

Research Centre for Humanities and 

Science, Toronto, Canada 

لبحوث الكندي والمركز األكاديمية البحوث ,  و

كندا تورونتو، العلم، و اإلنسانية لعلوما  

 ضرورة: التمريض في المهنية التنمية إطار
الصحية الرعاية اتلمؤسس بالنسبة   

Nursing Professional Development 
Framework: A Necessity for a 

Healthcare Organization 

 
 

61/0264-60ديسمبر   

 

 :المجتمع ةخدم
 وحتى االن 0202 الدمامفتاة الخليج الخيرية بالتعاون مع جامعة  جمعيةلدورات  ةمنسق 

  0229لية التمريض )تشرين الثاني/نوفمبر بك صحة المرأة باللجنة المنظمة لمؤتمرعضو 

 2011ية تطبيقالدراسات المهارات االتصال لكلية المجتمع و مقرر تدريس 

  2010لتحضيرية التعلم والبحث والتفكير للسنة ا مقررمهاراتتدريس 

 2010 ، جامعة الدماماالدابم "استراتيجيات التدريس في التعليم العالي"' حلقة عمل لكلية ايقدت  

 0202- 0203في االكاديمية الطبية االلكترونية للطالب تطوعية اكاديمية محاضرات  ميقدت  

 0202أغسطس  ،عماني، جامعة السلطان قابوس، ترح بحثلمق مقيم خارجي. 

 

  :في بريطانيا ةع االكاديميجاالمر

مدير التمريض والقبالة مركز البحوث، كلية الصحة والعلوم االجتماعية، جامعة ) بام أ. سميثاالستاذة الدكتورة  (1

  (سوراي، المملكة المتحدة

زميل أقدم، التمريض والقبالة مركز البحوث، كلية الصحة والعلوم االجتماعية، ) هيلين ألن االستاذة الدكتورة (2

 (المتحدةالمملكة  سوراي،جامعة 

إدارة تعليم  -مدير مقرر، ماجستير في إدارة التدريب والتنمية كلية التربية، جامعة أدنبرة ) سيدة كلير فالنتيانال (3

 ( اسكتلندا، المملكة المتحدة المجتمع،

 

 : في المملكة العربية السعودية ةجع المهنياالمر

 وكيل جامعة الدمام مهناال األستاذ الدكتور/ فهد بن عبد العزيز (1

 عميدة كلية التمريض والدراسات الجامعية، جامعة الدمام  االستاذة الدكتورة / دالل التميمي (2



 2014 أغسطس 11   د. إشتياق الفرج –السيرة الذاتية   

                

9 

 جامعة الدمام)سابقا( عميد كلية التمريض  األستاذ الدكتور/ محمد حجاز (3

 م، جامعة الدماواالعتماد المشرف العام، القيادة االكاديميةأحمد الكويتي  /الدكتور  (4

 م، جامعة الدماللشئون االكاديمية كلية التمريضوكلية  سناء المحمود /الدكتورة (5


