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كلية التمريض -جدة ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
الشئون الصحية بالحرس الوطني ،جدة – المملكة العربية السعودية
 6755370 9662+تحويلة  22222أو 22292
 6755370 9662+فرعي 22292
thaherw@ngha.med.sa

الدكتــوراة :إدارة التعليم في مجال التمريض 9211 -م  -جامعة الينوي – شيكاغو ،والية الينوي ،أمريكا
عنوان رسالة الدكتوراة " :ضبط عملية اإللتحاق بمهنة التمريض :الترخيص ،واعتماد المناهج كما يدركها إداريين تعليم وممارسة التمريض األردنيين".
ماجستير :إدارة شؤون التمريض ،جامعة متشغان – آن آربر – أمريكا9211( .م )
بكالوريوس :تمريض الجامعة االردنية عمان  ،األردن9211( .م)
الثانوية العامة :مدرسة الملكة زين الشرف – جبل عمان – األردن9211( .م)

أهم اإلنجازات

المهنية:

مؤسس لكل مما يلي:

 كلية التمريض –جدة ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  -المملكة العربية السعودية2222 (.م)
 كلية التمريض – الرياض ( سابقاً كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة ) المملكة العربية السعودية2222( .م)
"الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية " خالل عملي عميداً لكلية التمريض في جامعة الزيتونة األردنية .وكنت أول أمين عام للجمعية .تتبع الج

أول عميد في كل من المؤسسات التالية:
 كلية التمريض في جامعة الزيتونة األردنية9221 (.م
 أول أردنية تتعين عميداً لكلية التمريض في الجامعة األردنية9919( .م)
إنجازات أخرى:

)

رابع أردنية تحصل على درجة الدكتوراة في مجال التمريض9211(.م)

ثاني عضو هيئة تدريس في مجال التمريض تترقى إلى منصب أستاذ مشارك9221( .م)

الحصول من الجامعة األردنية على بعثة دراسية للدراسات العليا:

 ماجستير ( 9212م – 9211م)
( 9211م – 9211م )
 دكتوراة
الوظائف والخبرات الحاليه والسابقة:









عميد كلية التمريض –جدة ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 2222 ( .م وحتى اآلن)
الشئون الصحية بالحرس الوطني جدة ،المملكة العربية السعودية.
عميد كلية التمريض –الرياض ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية2222 ( .م2222م)
الشئون الصحية بالحرس الوطني جدة ،المملكة العربية السعودية.
رئيس تحرير المجلة العلمية لجمعية كليات التمريض العربية كلية التمريض9222 ( .م – 2229م)
جامعة الزيتونة األردنية ،عمان – األردن.
أمين عام الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية9221 ( .م 2229 -م)
قائم باعمال عميد كلية التمريض – جامعة الزيتونة األردنية9221 ( .م – 2229م)
أستاذ مشارك9221 ( .م حتى اآلن)
قائم بأعمال عميد كلية التمريض – الجامعة األردنية ،عمان – األردن9229 ( .م – 9221م)








قائم بأعمال رئيسة قسم التمريض السريري – الجامعة األردنية9229( .م ـ 9212م)
تعيين مشترك مع برنامج الماجستير في الخدمات الصحية ،كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة األردنية 9222( .م – 9221م )
أستاذ مساعد9212( .م 9221م )
مساعد بحث،كلية التمريض ،جامعة إلينوي شيكاغو9211 ( .م 9211 -م )
مدرس (محاضر) ،الجامعة األردنية9211 ( .م 9211م)
معيدة ،الجامعة األردنية9211( .م – 9212م)

الجمعيات المنتمي

إليها:

جمعية مدرسي التمريض الرياض الشئون الصحية بالحرس الوطني2222 ( .م – 2221م)

 جمعية خريجي أمريكا،عمان – األردن2222( .م حتى اآلن )
 مؤسسة المالذ للرعاية اإلنسانية ،عمان – األردن9222 ( .م – 2222م)
 سغما ،ثيتا ،تاو ( الفا المبدا) جمعية فخرية عالمية للتمريض ،الواليات المتحدة األمريكية9211 (.م – حتى اآلن
نقابة التمريض األردنية والقابالت القانونيات9211 ( .م – حتى اآلن)

مجالس ولجان في كليات وجامعات:



















رئيسة مجلس كلية التمريضجدة ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية2222 ( .م – حتى اآلن)
عضوة ،مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية2221 ( .م – حتى اآلن)
عضوة ،المجلس العلمي ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية2221 ( .م – حتى اآلن)
عضوة ،مجلس العمداء ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية2222 ( .م – حتى اآلن)
عضوة ،لجنة البحث العلمي للشؤون الصحية بالقطاع الغربي2221 (.م – حتى اآلن)
رئيسة مجلس كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة – الرياض2222 ( .م – 2222م)
رئيسة اللجنة التنفيذية ،كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة الرياض2222 ( .م – 2222م)
رئيسة لجنة اإلبتعاث والتدريب ،كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة الرياض2222 ( .م – 2222م)
رئيسة لجنة الكلية في خدمة المجتمع ،كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة الرياض2222 (.م – 2222م)
عضو لجنة التعليم العالي ،كلية التمريض – الجامعة األردنية9211( .م 9222-م9221 ،م – 9221م2229 ،م 2222 -م)
عضوة لجنة البحث العلمي ،الجامعة األردنية9221( .م – 9221م2229 ،م 2222-م)
عضو ،لجنة التدريب اإلكلينيكي الشامل ،الجامعة األردنية9221( .م 9221م 2229 ،م – 2222م)
عضو مجلس عمداء ،كلية التمريض – جامعة الزيتونة األردني9221 ( .م – 2229م)
رئيس مجلس الكلية ،كلية التمريض – جامعة الزيتونة األردنية9221 ( .م – 2229م)
عضو مجلس الجامعة ،جامعة الزيتونة األردني9221 ( .م – 2229م)
عضو مجلس عمداء ،جامعة الزيتونة األردني9221 ( .م – 2229م)
عضو لجنة البحث العلمي ،جامعة الزيتونة األردنية9221 ( .م – 2229م)

)

