
شھادة خبرة

  البیانات الشخصیة: أوالً 

  نھي أحمد دمحم حسن. د  : االسم 

  مصریھ  : الجنسیة

  تمریض  : التخصص العام 

  تمریض صحة مجتمع  :  التخصص الدقیق 

  استاذ مساعد  الوظیفة

تمریض االم والطفل وصحة المجتمع  القسم

١/٩/٢٠١٤  بدایة العقد

٣١/٨/٢٠١٥  نھایة العقد
  

  : المقررات الدراسیة التي تم تدریسھا: ثانیا

الجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر
التخصص   الدولھ 

  الدقیق

Community 
health nursing

English حائلالتمریض  الرابعة
المملكة العربیة 

السعودیة
تمریض صحة 

مجتمع

Health 
education  

English
الثانیة 

 +
تجسیر

التمریض
المملكة العربیة حائل

السعودیة
تمریض صحة 

مجتمع

Physical 
education

Arabic
الثانیة 

 +
تجسیر

التمریض
المملكة العربیة حائل

السعودیة
تمریض صحة 

مجتمع

  

  : الدراسیة التي تم تدریسھاما تم انجازه فیما یخص المقررات: ثالثا

االنجازات اسم المقرر

Community 
health nursing

تحدیث المقرر واستبدال بعض المحاضرات واضافة محاضرات للمنھج تم -
وذلك لضمان تحقیق المخرجات التعلیمیھ المستھدفة الموجوده بتوصیف 

.المقرر
تم اضافة اسئلھ في بدایة ونھایة كل محاضرة وذلك لعمل تغذیھ مرجعیة -

.للطالبات
. تم عمل بنك اسئلھ خاص بالمقرر-

Health 
education   

.عمل توصیف للمقرر یتضمن المحتوي وعدد الساعات المطلوبھتم -
تم تجھیز محاضرات المقرر كاملھ بوربوینت لتحقیق المخرجات التعلیمیھ -

المستھدفة

  

  



  :االنشطة داخل الكلیھ: رابعا

المسؤلیاتاالنشطة

  عضو في معیار البحث العلمي   اعمال الجودة

رئیس كنترول الفرقة الرابعة الكنترول 

االرشاد االكادیمي
متابعة مجموعة من الطالبات في الفرق المختلفة من حیث المشاكل التي یمكن ان 

تعیق العملیھ التعلیمیھ 

  منسق لشئؤن الدراسات العلیا بقسم تمریض االم والطفل وصحة المجتمع  اعمال القسم

  

  :التي تم الحصول علیھاالدورات والورش التدریبیة : خامسا

طبیعة اسم الدورة
/ الدورة

الورشة

تاریخ الجھة
  االنعقاد

السنة

ورشة  عمل الدراسة الذاتیة
  تدریبیھ

–جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر
  المملكھ العربیھ السعودیة

١٠-٢٢2014

ورشة   مؤشرات االداء
  تدریبیة 

–جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر

  المملكھ العربیھ السعودیة

٢٠١٤  ١٠-٣٠  

دورة   التعلم االلیكتروني
  تدریبیة

–جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر

  المملكھ العربیھ السعودیة

-٤-١٤من 
الي ٢٠١٥
٤-١٥-

٢٠١٥  

٢٠١٥  

بناء المقررات 

االلیكترونیة 

دورة 
  تدریبیة

–جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر

  المملكھ العربیھ السعودیة

- ٤-٨من 
الي ٢٠١٥

٤-٩ -
٢٠١٥  

٢٠١٥  

  


