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 : واألسرة والطفل األم صحة قسم* 
 الكموب د منال د لينا مريان د سناء ابوجمبان د جميمة ابوادحيل د. مراد صوالحة د محمد المطمق 

صحة الطفل   - التدريس
 نظري،

صحة الطفل -
 عممي،

البحث العممي في -
 التمريض

ثقافة صحية 
 واسعافات اولية

 

ثقافة صحية -
 واسعافات اولية

ثقافة صحية -
 واسعافات أولية
 الصحة اإلنجابية

 والتطورالنمو 

 صحة األم نظري،
البحث العممي في 
 التمريض/ بكالوريوس.
البحث العممي في 
 التمريض/ ماجستير.
 تقانة المعمومات

 

 صحة األم نظري
 صحة األم عممي
 تمريض القبالة
 الصحة االنجابية

 

 صحة األم نظري
 صحة األم عممي
 الصحة األنجابية

 

 صحة الطفل نظري،
 صحة الطفل عممي،

 واسعافات اولية ثقافة صحية
 

البحث 
 العممي
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3.  
 العمل عمى االتفاقية مع الجمعية الممكية لمتوعية الصحية - اتفاقيات
 االنتياء من اإلجراءات الرسمية ل: - ترقيات

 لكموب الى أستاذ مشاركترقية د. منال ا -
 رقية د. لينا مريان الى أستاذ مشاركت -

تعيين/ 
 استقاالت

 ال يوجد تعيين -
 الموافقة عمى استقالة مشرف المختبر مالك الزيود -

 مشروع الرعاية اثناء الوالدة المعتمدة عمى الدليل - مشاريع
خدمة 
 مجتمع

 انجاز حممة لمتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني -
 مل يوم توعوي تثقيفي عن سرطان الثدي بالتعاون مع مركز االستشارات وخدمة المجتمعع -

 النظر في تجديد عقد الصيانة لممختبرات مع شركة اليادي - مختبرات
 انجاز عطاء تركيب البرادي -
 االنتياء من صيانة أجيزة المختبرات -

التطمعات 
 واألهداف

 استخدام وسائل حديثة في التدريس -
 حث العمميتحفيز الب -
 المزيد من االنتاج العممي -
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 قسم تمريض صحة البالغين  : 

د نجمه  د عالء عاشور د زينب الوحش د عمي العموري د. عمي الشريفين 
 العطيات

 د مجدي ربابعه

  1صحو بالغين التدريس
 1صحو بالغين عممي 

 اسس نظريات التمريض

  1صحو بالغين
و بالغين صح
 1عممي

تقييم صحي 
 نظري

 باثوفسيولوجي

  1صحو بالغين
 1صحو بالغين عممي

 باثوفسيولوجي

  1صحو بالغين
 1صحو بالغين عممي
 تقييم صحي نظري

 

 باثوفسيولوجي
اسس نظريات 

 التمريض
تمريض سرطان 

 2متقدم 
تمريض سرطان 

 متقدم عممي

  1صحو بالغين
صحو بالغين 

 1عممي
 باثوفسيولوجي

صحي تقييم 
 نظري

 

البحث 
 العممي
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Sexual Counseling for 
Patients With Cardiac 
Disease Among Nurses 
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Masalha, H. A. (2018). 
Spirituality in the Lives 
of Patients with End-
Stage Renal Disease: A 
Systematic Review. 
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المشاريع 
 واالبحاث

. العمل عمى انجاز مشروعي 
البحثي والمتعمق ب دراسو جوده 

ونوعيو الحياه لدى مرضى 
الفشل الكموي )غسيل الكمى( 

سريو ليم في ومقدمي الرعايو اال
 االردن

     

خدمة 
مجتمع 

ونشاطات 
 ال منهجيه

المشاركة بتحضير واعداد  -
الميرجان الصحي بعنوان شباب 
من أجل الصحة والمذي تنظمة 

كمية التمريض بالجامعة 
الياشمية بالتعاون مع الجمعية 

تحضير واعداد المشاركة ب -  
الميرجان الصحي بعنوان شباب 
من أجل الصحة والمذي تنظمة 
كمية التمريض بالجامعة الياشمية 
بالتعاون مع الجمعية الممكية 
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الممكية لمتوعية الصحية وذلك 
يوم األحد الموافق  

4/11/2012 

لمتوعية الصحية وذلك يوم األحد 
  4/11/2012الموافق  

االنتياء من اعداد المواصفات  مختبرات
النيائيو النشاء مختبر المحاكاه 

 العطاء من اجل طرح 

     

المشاركة بورقة بحثية في     اخرى
 المؤتمر

  

 ال يوجد اتفاقيات
 متوقع عودتو بدايو الفصل الدراسي الثاني -مناقشو الموفد معاذ طناش الطروحو الدكتوراه ايفاد

 2020-2012الموافقو عمى تأجيل ايفاد الطالبو بتول المصري حتى بدايو العام الدراسي 
  يوجدال تعيين

التطمعات 
 واالهداف 

 المزيد من االنتاج العممي .تحفيز البحث العممي .استخدام وسائل حديثة في التدريس
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 قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية : 

د سامي  د حنان مدلل د. حسن العمري د. روال مدلل د.سكينة الزيود د. شاهر حمايدة أ.د مجد مريان 
 الرواشدة

م د. سمي
 الرجوب

م. ميسون 
 العتوم

تم تدريس المواد  دريستال
 التالية:

)نظام الرعاية و 
السياسات 

الصحية)ماجستير(، 
البحث العممي في 

التمريض )ماجستير(، 
القضايا القانونية 

واألخالقية في النظام 
الصحي )ماجستير(، 

القيادة واإلدارة في 
التمريض/نظري و 
عممي، التدريب 
 (والتأقمم الميني

تم تدريس المواد 
 التالية:

)تمريض الصحة 
النفسية/ نظري و 
عممي، تمريض 
الصحة النفسية 
، 1والعقمية المتقدم 

/ نظري و عممي 
)ماجستير(،  2،3

مشروع بحث 
 )ماجستير(.

تم تدريس المواد 
التالية: )تمريض 
صحة المجتمع/ 
نظري و عممي، 
الوقاية واالرتقاء 
بالصحة، ثقافة 

صحية و 
 أولية( اسعافات

 

تم تدريس المواد 
التالية: )ميارات 

االتصال والتواصل، 
إدارة الخدمات 

الصحية، مدخل الى 
تقانة المعمومات 

التمريضية، القيادة 
واإلدارة في 

التمريض/نظري و 
 عممي(

تم تدريس المواد 
التالية: )تمريض 
الصحة النفسية 
والعقمية المتقدم 

(/ نظري و 1)
عممي 

)ماجستير(، 
االتصال  ميارات

والتواصل، 
تمريض الصحة 
النفسية/نظري و 

 عممي(

تم تدريس المواد 
التالية: )ثقافة 

سعافات  صحية وا 
أولية، الوقاية 

واالرتقاء بالصحة، 
الطرق اإلحصائية 
)ماجستير(، طرق 
 العناية بالمريض(

المواد  تم تدريس
التالية: )تمريض 
صحة المجتمع/ 
نظري و عممي، 
أخالقيات العموم 
والتقانة، ميارات 

االتصال 
والتواصل،  
أخالقيمت 

العموم، ثقافة 
صحية و 

 اسعافات أولية(
 

تم تدريس 
المواد التالية: 

)القيادة 
واإلدارة في 

التمريض/نظر 
ي و عممي 
أخالقيات 

العموم والتقانة، 
ثقافة صحية 

افات و اسع
 أولية(

تم تدريس المواد 
التالية: 

)أساسيات مينة 
التمريض/نظري

، أخالقيات 
العموم والتقانة، 
ثقافة صحية و 
 اسعافات أولية(

الخطط 
 يةالدراس

تم تطوير خطط  
جميع مواد القسم 
بحيث أصبحت 

تم تطوير خطط 
جميع مواد 
القسم بحيث 

تم تجييز مساق 
"مدخل الى تقانة 

المعمومات التمريضية" 

تم تطوير خطط 
جميع مواد القسم 
بحيث أصبحت 

تم تطوير خطط 
جميع مواد القسم 

صبحت بحيث أ

تم تطوير خطط 
جميع مواد 
القسم بحيث 

تم تطوير 
خطط جميع 
مواد القسم 
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تتوائم مع مخرجات 
التعمم الجديدة 

ومعايير الجودة 
 األكاديمية

 
تم حوسبة مادة 

ة و االرتقاء "الوقاي
 بالصحة"

 
العمل عمى تطوير 

وتعديل خطط 
 الماجستير

 

أصبحت تتوائم 
مع مخرجات 
التعمم الجديدة 

ومعايير الجودة 
 األكاديمية

 
تم حوسبة مادة 

"الوقاية و 
االرتقاء 
 بالصحة"

 

تم نقل المادة  حيث
من قسم صحة 

البالغين الى قسم 
صحة المجتمع و 

الصحة النفسية عمى 
اعتبار ان المادة جزء 

من المجاالت 
المعرفية لمادة القيادة 
واالدارة في التمريض 

 . 

تم تطوير خطط جميع 
مواد القسم بحيث 
أصبحت تتوائم مع 

مخرجات التعمم 
الجديدة ومعايير 
 الجودة األكاديمية

 
حوسبة مادة تم 

"الوقاية و االرتقاء 
 بالصحة"

 

تتوائم مع 
مخرجات التعمم 
الجديدة ومعايير 
 الجودة األكاديمية

 
تم حوسبة مادة 

"الوقاية و االرتقاء 
 بالصحة"

 
 

تتوائم مع 
مخرجات التعمم 
الجديدة ومعايير 
 الجودة األكاديمية

 
تم حوسبة مادة 

"الوقاية و االرتقاء 
 بالصحة"

 
العمل عمى تطوير 

وتعديل خطط 
 الماجستير

 
 

أصبحت تتوائم 
مع مخرجات 
التعمم الجديدة 

ومعايير الجودة 
 األكاديمية

 
دة تم حوسبة ما
"الوقاية و 
االرتقاء 
 بالصحة"

 
العمل عمى 

تطوير وتعديل 
خطط 

 الماجستير
 
 

بحيث 
أصبحت 
تتوائم مع 
مخرجات 

التعمم الجديدة 
ومعايير 
الجودة 

 األكاديمية
 

تم حوسبة 
مادة "الوقاية 
و االرتقاء 
 بالصحة"
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العمل عمى تطوير 
وتعديل خطط 

 الماجستير
 

 ,Al Dameery- البحث العممي
K., &Mrayyan, 
M.T (2018).  
“Work Place 
Violence: A 
“Zero Tolerance” 
Policy Brief”. 
Euromediterrane
an Biomedical 
Journal (EMBJ), 
13(16), 078–
079.  Available 
at: 
https://eis.hu.ed
u.jo/deanshipfile
s/pub10326102
580.pdf 

 
 

   Mrayan, L., 
Abujilban, S., 
Abuidhail, J., 
&Al-Modallal, 
H. (2018). 
Couvade 
Syndrome 
among 
Jordanian 
expectant 
fathers. 
American 
Journal of 
Men's 

   
Atoum, M. 
Alhussami, 
M. & 
Rayan, A. 
(2018). 
Emotional 
and 
behavioral 
problems 
among 
Jordanian 
adolescents
: 
Prevalence 
and 
associations 

https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub10326102580.pdf
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub10326102580.pdf
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub10326102580.pdf
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub10326102580.pdf
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-AlHamarsheh, 
M.K., &Mrayyan, 
M.T (2018). 
Cancer Patients 
Who Elect  
Euthanasia as an 
Option: An 
Argumentative 
Essay. Middle East 
Journal of Cancer,  
9(3), 171-176. 
Available at: 
http://mejc.sums.ac
.ir/index.php/mejc/a
rticle/view/640 \ 

Health.  

 

with 
academic 
achievemen
. J Child 
AdolescPsy
chiatrNurs., 
31(2-
3):70-78. 

المؤتمرات و 
الندوات و 
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ت االمشارك
 الخارجية

خدمة مجتمع 
 ونشاطات ال

 منهجيه

عضو في مجمس 
أمناء جامعة إربد 

األىمية، عضو مجمس 
كمية تدريب أمناء 

 .عمان/ األنوروا

مشاركة ىيئة اعتماد 
مؤسسات التعميم 
العالي في اعتماد 

برامج و تخصصات 
مختمفة في كميات 

 التمريض في االردن
و ضبط جودة التعميم 
العالي في مختمف 

 .الجامعات

 

مشاركة ىيئة  
اعتماد 

ؤسسات التعميم م
العالي في 

اعتماد برامج و 
تخصصات 
مختمفة في 

كميات التمريض 
و  في االردن

ضبط جودة 
التعميم العالي 
في مختمف 
 .الجامعات

عمل ندوات 
ومشاريع توعوية 
في محافظتي 

الزرقاء 

المتابعة واالشراف و 
التوجيو لمشاريع 

الطالب المختمفة من 
خالل مساق " القيادة 
واإلدارة في التمريض/ 

" في العممي
مستشفيات مختمفة في 
مدن عمان والزرقاء 
والمفرق، حيث كانت 
تيدف لخدمة مجتمع 

المينة من خالل 
تحسين بيئة العمل 
لمممرضين، وتنمية 
قدرات الموظفين 
لتحسين مستوى 

االداء، وتطوير نظم 
المعمومات الصحية 
المستخدمة في بيئة 

عضو في لجنة  
األمانة العامة 

لممجمس الصحي 
العالي لدراسة 
موضوع اعادة 
ين ترخيص العامم
في القطاع 

 الصحي
 

عضو في مجمس 
المعيد الوطني 
لمسكري و الغدد 
 الصم و الوراثة

 

عمل ندوات 
ومشاريع توعوية 
في محافظتي 

الزرقاء 
)عوجان،مخيم 

 -حطين
الرصيفة،الضميل

، ومخيم 
الزرقاء( والمفرق 
)الخالدية ومدينة 

المفرق(  
بخصوص 

مواضيع تيم 
المجتمع مثل 
العنف في 
المجتمع 

رس والمدا
واالسرة، 

المخدرات. 

المشاركة في 
لجنة مناقشة 

مشاريع ابحاث 
لطمبة 

الماجستير / 
الصحة 
 النفسية.

 
المشاركة في 
لجنة امتحان 

المكثف 
لطالب 
/ الرابعة السنة

جامعة ال 
 البيت
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)عوجان،مخيم 
 -حطين

الرصيفة،الضميل
، ومخيم 

الزرقاء( والمفرق 
)الخالدية ومدينة 

المفرق(  
ص بخصو 

مواضيع تيم 
المجتمع مثل 
العنف في 
المجتمع 
والمدارس 
واالسرة، 

المخدرات. 
باإلضافة الى 

عمل ايام 
فحوصات طبية 

مجانية في 
محافظتي 

)عوجان  الزرقاء

 العمل.

مشاركة ىيئة اعتماد 
مؤسسات التعميم 

في اعتماد العالي 
برامج و تخصصات 
مختمفة في كميات 

 التمريض في االردن
و ضبط جودة التعميم 
العالي في مختمف 

 .الجامعات

المشاركة في لجنة 
مناقشة مشاريع ابحاث 

لطمبة الماجستير / 
 الصحة النفسية.

 

 

 

باإلضافة الى 
عمل ايام 

فحوصات طبية 
مجانية في 
محافظتي 

الزرقاء )عوجان 
،الضميل( 

والمفرق )مدينة 
 المفرق(  
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،الضميل( 
 قوالمفر 

 الصحية.العمل عمى تجديد اتفاقية الجامعة مع مؤسسة الحوسبة الصحية "حكيم" لتدريب الطمبة و المدربين السريرين عمى استخدام أنظمة المعمومات  اتفاقيات

 
  ايفاد

  تعيين
التطمعات 
 واالهداف

 استخدام وسائل حديثة في التدريس -
 تحفيز البحث العممي -
 لعمميالمزيد من االنتاج ا -

 


