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 االكادیمیة المؤھالت : أوالً ◄

العلمیة الدرجة ت  التاریخ الكلیة الجامعة 
  30/6/2004  التمریض  بغداد  بكلوریوس  1

  11/2/2010  التمریض  بغداد  ماجستیر  2

  18/12/2015  للتمریض كریمر كلیة  جامعة مدینة أوكلوھوما  دكتوراة  3

  

  

  

والمھنیة العلمیة السیرة  

mailto:saalfayyadh@my.okcu.edu


 

◄ ً   الوظیفي التدرج : ثانیا

◄ ً  الجامعي التدریس : ثالثا

  الى -من   مدةال  الجامعة  الجھة  (المعھد / الكلیة)  ت

  التمریض كلیة  1

  

  1/10/2007-8/2/2006  بغداد

  3/5/2012-28/3/2010  بغداد  التمریض كلیة  2

  7/1/2011-2/10/2010  وزارة الصحة/دائرة مدینة الطب  الصحیة للمھن العالي المعھد  3

  مستمر بالعمل-12/1/2016  بغداد  التمریض كلیة  4

 دریسھات تمرابعاً : المقررات الدراسیة التى ◄

  العام الدراسي  المـــــادة  الفرع العلمي/القســـم  ت

  2005/2006 الثاني) صفال طلبة(العملي التدریب /البالغین تمریض اختصاصات◄  البالغین تمریض  1

  2006/2007  الثاني) صفال طلبة(العملي التدریب /البالغین تمریض اختصاصات◄  البالغین تمریض  2

  البالغین تمریض  3

  الثاني) صفال طلبة(العملي التدریب /البالغین تمریض اختصاصات◄

 صفال طلبة(العملي /التدریب مریض الجملة العصبیةت/المادة االختیاریة  ◄
 الرابع)

2009/2010  

  البالغین تمریض  4

  الثاني) الصف طلبة(العملي التدریب البالغین/ تمریض اختصاصات◄

 الصف طلبة(العملي /التدریب المادة االختیاریة /تمریض الجملة العصبیة ◄
 الرابع)

2010/2011  

  البالغین تمریض  5

  الثاني) الصف طلبة(العملي التدریب البالغین/ تمریض اختصاصات◄

 الصف طلبة(العملي /التدریب المادة االختیاریة /تمریض الجملة العصبیة ◄
 الرابع)

2011/2012  

  الى -من   مدةال  الجھة  الوظیفة  ت

ممرض جامعي متدرب ذي مؤھل بكلوریوس   1
 علوم تمریض

وزارة الصحة/دائرة مدینة 
الخاصالطب/مستشفى دار التمریض   

7/2/2005-7/2/2006  

ذي مؤھل بكلوریوس علوم  جامعي ممرض  2
  فني)/(معید تمریض

  بغداد جامعة/ التمریض كلیة

  فرع تمریض البالغین

8/2/2006-1/10/2007  

 ذي مؤھل )مساعد مدرستدریسي:(  3

  البالغین تمریض علوم ماجستیر

  بغداد جامعة/ التمریض كلیة

  فرع تمریض البالغین

28/3/2010-3/5/2012  

 ذي مؤھل )مدرستدریسي:(  4

  فلسفةالتمریض علوم دكتوراه

  بغداد جامعة/ التمریض كلیة

  فرع تمریض البالغین

  مستمر بالعمل-12/1/2016



 

  البالغین تمریض  6
الفصل -)لثالثا الصف طلبة(العملي التدریب البالغین/ تمریض اختصاصات◄

  الدراسي الثاني
2015/2016  

  البالغین تمریض  7
  الثاني) الصف طلبة(المختبري التدریب التقییم الصحي/◄

 الثالث) الصف طلبة(العملي التدریب البالغین/ تمریض اختصاصات◄
2016/2017  

◄ ً   فیھا كةارالمش تم التي العلمیة والندوات المؤتمرات :خامسا

 ◄ أ.على الصعید الوطني

  نوع المشاركة  نعقادالمكان ا  تاریخ االنعقاد  العنوان  ت

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  2006  عشر الحادي العلمي المؤتمرالتمریضي  1

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  2007  عشر ثانيال العلمي المؤتمرالتمریضي  2

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  2008  عشر ثالثال العلمي المؤتمرالتمریضي 

 مدینة دائرة /الصحة وزارة  2009  الطب مدینة لدائرة الثاني العلمي الموتمرالتمریضي  3
قاعة الشھید درب /الطب

  الموسوي

  حضور

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  2009  عشر رابعال العلمي المؤتمرالتمریضي  4

 منظمة مع بالتعاون الحرجة الكتل عمل ورشة  6
  العالمیة الصحة

  مشارك  الرشید فندق /بغداد  2009

 اخالقیات دستور ومراجعة اعداد عمل ورشة  7
  العالمیة الصحة منظمة مع بالتعاون التمریض مھنة

  مشارك  الرشید فندق /بغداد  2009

 التمریض مھنة اخالقیات دستور اطالق ندوة  8
  العالمیة الصحة منظمة مع بالتعاون

  حضور  الرشید فندق/بغداد  2009

 العراقیة الحكومة بین المشتركة البعثة ورشة  9
 البرامج وتخطیط لمراجعة العالمیة الصحة ومنظمة
  2011-2010 عشر الرابعة الجولة

مع  وزارة الصحة بالتعاون  2009
  منظمة الصحة العالمیة

  مشارك

 مدینة لدائرة الثالث العلمي الموتمرالتمریضي  10
  الطب

  الطب مدینة دائرة /الصحة وزارة  23-24/6/2010
  الموسوي درب الشھید قاعة/

  حضور

  مدینة الطب ةدائر /الصحة وزارة  14/10/2010-13  الوطني االول العلمي الموتمرالتمریضي  11
  قاعة الشھید درب الموسوي/

بورقة عمل  مشارك
االلكتروني  عن التعلیم

في مؤسسات التعلیم 
  العالي

  ة مدینة الطبدائر /الصحة وزارة  22/5/2011  للتمریض الجامعيالندوة الوطنیة الثانیة   12
  قاعة الشھید درب الموسوي/

  حضور

المؤتمر العلمي االول لجمعیة جراحي الكلى   13
  والمسالك البولیة العراقیة

  ة مدینة الطبدائر /الصحة وزارة  2-3/11/2011
  قاعة الشھید درب الموسوي/

  حضور

المؤتمر العلمي االول والمؤتمر العلمي الوطني   14
  الثاني لكلیات التمریض العراقیة 

مشارك بورقة عمل   التمریض كلیة/ابلب جامعة  20-21/20111
  عن مفھوم الصحة

  االلكترونیة 

 لبحوث الریادي الوطني المركز  4/2/2016  للسرطان العالمي الیوم ندوة  15
 السرطان

  حضور



 

16  

  

 جامعة/التمریض لكلیة االول الدولي المؤتمر
  الكوفة

  حضور  التمریض كلیة /جامعة الكوفة  2-3/3/2016

 التدخین مخاطر" حول الثانیة العلمیة الندوة  17
  "الرئة سرطان من والوقایة

الریادي الوطني المركز  9/3/2016  

ة القاع/السرطان لبحوث
 لكلیة الكبرى

بغداد جامعة/التمریض  

  حضور

 في الجودة ضمان دور تعزیز" حول علمیة ندوة  18
  "التعلیمیة المؤسسات

 الھندسة/ قاعة كلیة /بغداد جامعة  14/3/2016
حنتوش مھدي  

  حضور

 مدقق اعداد" حول التخصصیة الدورة التدریبیة  19
  "الجودة لضمان داخلي

  حضور  طب االسنان كلیة /جامعة بغداد  15-16/3/2016

 واالستمارة االداء تقییم عمل الیة حول عمل ورشة  20
  االلكترونیة

االدارة  كلیة /جامعة بغداد  17/3/2016
  واالقتصاد

  حضور

 واالستمارة االداء تقییم عمل الیة حول عمل ورشة  21
  االلكترونیة

  حضور  للبنات العلوم كلیة /جامعة بغداد  24/3/2016

 لكلیة االول العلمي العلیا الدراسات طلبة مؤتمر  22
  التمریض

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  27-28/3/2016

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  7/4/2016  المدني الدفاع أساسیات ندوة  23

 مسحات أھمیة حول التخصصیة التدریبیة الدورة  24
  السرطان عن المبكر الكشف في الرحم عنق

 الریادي الوطني المركز  13-14/4/2016
السرطان لبحوث  

  حضور

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  17/5/2016  "الناري الحزام مرض" حول مستمر تعلیم ندوة  25

 في البیئي التلوث خطورة" حول مستمر تعلیم ندوة  26
  "العراق

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  17/5/2016

 تقنیة اعتمادیة حول التخصصیة التدریبة الدورة  27
PCR االورام وعالج المبكر الكشف في كمؤشر  

 لبحوث الریادي الوطني المركز  24-25/5/2016
 السرطان

  حضور

 الھندسة/ قاعة كلیة /جامعة بغداد  25/5/2016  الذاتي التقریر اعداد الیة ندوة  28
حنتوش مھدي  

  حضور

 لمركز العلمي العلیا الدراسات طلبة مؤتمر  29
  واالقلیمي الحظري التخطیط

 الحظري التخطیط مركز  26/5/2016

  العلیا للدراسات واالقلیمي

  حضور

 وثقافة العالمیة المجالت"حول النقاشیة الحلقة  30
  "فیھا النشر

 ھندسة كلیة /جامعة بغداد  6/5/2016
  الخوارزمي

  حضور

بموقعي الباحث العلمي ورشة عمل تختص   31

   والبوابة البحثیة

مركز التطویر  /جامعة بغداد  9/8/2016
  والتعلیم المستمر   

  حضور

  دورة االسعاف االولي االساسیة  32

  

مركز التطویر  /جامعة بغداد  29/9/2016 -25
  والتعلیم المستمر   

  مشارك بصفة مدرب

  القاء محاضرة بعنوان أسالیب الكتابة االكادیمیة  33

  

18/10/2016  

  

ضمن نشاطات  مشارك  التمریض كلیة/بغداد جامعة
  المستمر وحدة التعلیم

قاعدة  القاء محاضرة لطلبة الدراسات العلیا تخص   34

  سكوباسبیانات النشر العالمیة 

25/10/2016  

  

  مشارك  التمریض كلیة/بغداد جامعة



 

المؤتمر المھني التمریضي االول لنقابة التمریض   35

  العراقیة 

 دائرة /الصحة وزارة  30/11-1/12/2016
قاعة الشھید درب /مدینةالطب
  الموسوي

بورقة عمل  مشارك

  :ضمن بعنوان

التعلیم النمطي 

السریري مقارنة 

  بالتعلیم المحوسب

محاضرة ضمن نشاطات وحدة التعلیم المستمر   36

  مھارات االتصال بعنوان

  حضور  التمریض كلیة/بغداد جامعة  6/11/2016

  الثالث عشرمھرجان االشقاء للحرف والھوایات   37

  

21-23/12/2016  

  

وزارة الثقافة/ المحطة العالمیة 

  للسكك الحدید/بغداد

  مشارك

دور التمریض في العالج الكیمیاوي لمرضى  38
  دورة تدریبیة :السرطان

 الریادي لبحوث الوطني المركز  10-11/1/2017
 السرطان

  حضور

مركز التطویر  /بغدادجامعة   23/3/2017-19  دورة االسعاف االولي االساسیة  39

  والتعلیم المستمر   

  مشارك بصفة مدرب

  

◄ ً   فیھا شارك التي العلمیة والندوات المؤتمرات :خامسا

 ◄ ب.على الصعید العربي

نوع   نعقادالمكان ا  تاریخ االنعقاد  العنوان  ت
  المشاركة

  تعلیم في السریري االشراف عمل ورشة  1

 -TOT التمریض

 الھاشمیة/ االردنیة المملكة  13-24/12/2009
  عمان

  حضور

◄ ً   فیھا شارك التي العلمیة والندوات المؤتمرات :خامسا

  الميعلى الصعید الع 1.ج◄

 

Research, Project, & Poster Presentation 

* Title & Data of presentation Presentation Subject  Name of Conference or Meeting & Location 

1 

Project Presentation, October, 

2013 

When the Trauma Continues: Iraqi 

Nurse’s Ongoing Search for Safety & 
Healing 

105th Oklahoma Nurses Association (ONA) Annual 

Convention. In Oklahoma, United States of America 

2 

Poster Presentation, February, 

2014 

Comparison of Caring Science and 

Crescent of Care Model 

Watson Caring Science and Middle Eastern Nurses 

and Partners in Human Caring Conference. In 
Aqaba, Jordan 



 

3 

Project presentation, April, 

2014 

Nurses Living and Practicing Under 

the Shadow of War and Terrorism 
Threats. 

Spring Meeting of the Sigma Theta Tau 

International, Beta Delta Chapter. In Southern 
Nazarene University, Oklahoma State, United States 

of America 

4 

Project presentation, 

September, 2014 

When the Exception Becomes the 

Norm: Iraqi Nurses Experience 
Tornadoes of Violence Every day! 

11th Annual Caring across Cultures Conference: A 

Culture of Violence. In Oklahoma City University’s 
Kramer School of Nursing, Oklahoma, United States 
of America. 

5 
Project presentation, October, 
2014 

Providing Nursing Care in Crisis. Presentation at Roger State University. In 
Claremore, Oklahoma, United States of America. 

6 

Poster presentation, October, 

2014 

The Lived Experiences of Iraqi Nurses 

Living and Working in Communities 
Affected by War and Terrorism 

4th International Conference of Violence in Health 

Sector: Toward Safety, Security, and Well-being for 
All. In Miami, Florida, United States of America. 

7 

Research presentation, 
February, 2015 

The Lived Experiences of Iraqi 

Nurses Living and Working in 

Communities Affected by War and 

Terrorism 

3rd Annual Conference of Human Caring in a 

Time of World Crisis: Transcending Culture and 

Boundaries. In Aqaba, Jordan 

   على الصعید العالمي 2ج.◄

Activities: conferences, training, & workshops 

Activity 
Type 

* Name of Conference or Training and Location Activity Date 

 

C
on

feren
ces, sem

in
ars, &

 w
eb

in
ars 

  

1  9th Annual Caring Across Cultures Conference: Featuring Dr. Jean Watson. In Oklahoma 
City University’s Kramer School of Nursing, Oklahoma, United States of America. 

September ,2012 

2  9th Annual Nurse Educator Conference Powerful Teaching Tools for Every Setting. In 
Oklahoma City University’s Kramer School of Nursing, Oklahoma, United States of 
America 

February, 2013 

3 Training on Improving Care for Veterans Facing Illness and Death. In University of 
Oklahoma, College of Nursing, Oklahoma, United States of America 

May 06, 2013 

4 10th Annual Caring Across Cultures Conference: Featuring Dr. Ruby Payne. In Oklahoma 
City University’s Kramer School of Nursing, Oklahoma, United States of America 

September, 2013 

5 105th Oklahoma Nurses Association (ONA) Annual Convention. In Oklahoma State, United 
States of America 

October, 2013 

6  10th   Annual Nurse Educator Conference: Flipped Classrooms, Featuring Kathy Tally. In 
Oklahoma City University’s Kramer School of Nursing, Oklahoma State, United States of 
America 

February, 2014 

7  8th Annual Statewide Conference: Extending Evidence Based Stroke Care to Oklahoma 
Community Hospitals. In Oklahoma State, United States of America 

February, 2014 

8 

 

Watson Caring Science and Middle Eastern Nurses and Partners in Human Caring. In 
Aqaba, Jordan 

February, 2014 

9  Partners in Quality: Evidence Based Practice and Quality Improvement; University of 
Oklahoma’s Health Science Center and Sigma Theta Tau International Honor Society of 
Nursing. In Oklahoma State, United States of America 

April, 2014 

10  A Culture of High Performance; Oklahoma Organization of Nurse Executives/Sooner 
Healthcare Executives and Oklahoma Organization of Nurse Executives. In Oklahoma 
State, United States of America 

May, 2014 



 
11 11th Annual Caring across Cultures Conference: A Culture of Violence Featuring Dr. 

Therese Richmond.  In   Oklahoma City University,  Kramer  School  of  Nursing, 
Oklahoma, United States of America. 

September, 2014 

12 4th International Conference of Violence in Health Sector: Toward Safety, Security, and 
Well-being for All. In Miami, Florida, United States of America. 

October, 2014 

13 The 11th Annual Nurse Educator Conference: The Necessity of Moral Courage for Ethical 

Practice in Healthcare. In Oklahoma City University’s Kramer School of Nursing, 

Oklahoma, United States of America. 

February, 2015 

14 The 3rd Annual Conference of Human Caring in a Time of World Crisis: Transcending 
Culture and Boundaries.  In Aqaba, Jordan 

February, 2015 

15 
The 11th International Congress of Qualitative Inquiry at the University of Illinois.  In 
Champaign, Illinois, United States of America. 

May, 2015 

16 12th Annual Caring Across Cultures Conference A Culture of Addiction. Oklahoma City 

University’s Kramer School of Nursing, Oklahoma, United States of America. 

September, 2015 

17 43rd Biennial Convention in Las Vegas, Nevada, USA. November 2015 

18 Art Therapy for stroke survivors and Caregiver December, 2015 

19 "The Nature of Science and Women's Roles in its History" OCU December, 2015 

20 Caring Science - Authentication of Human Caring Live Webcast by Watson caring science 
institute 

December, 2015 

21 When Suicide Touches the Family of Faith INTEGRIS Baptist Medical Center December, 2015 

 

Training & 

Workshops 

1 

 

Training on Improving Care for Veterans Facing Illness and Death. In University of 
Oklahoma, College of Nursing, Oklahoma, United States of America 

May 06, 2013 

2 Poster Preparation Workshop Dulaney-Browne Library, Oklahoma City University, United 
States of America 

December, 2015 

 

  االخرى العلمیة األنشطة :ساً ساد◄

  التاریخ  خارج المؤسسة االكادیمیة  التاریخ  داخل المؤسسة االكادیمیة  ت
1 
  

عضو ومقرر اللجنة االمتحانیة لكلیة 
  التمریض/جامعة بغداد

 التي المستمر التعلیم دورات في محاضر  2006-2012
الوزارت  الكلیة والجامعة لمنتسبي تقیمھا

  االخرى

حتى  -2009
  الحاضرالوقت 

 تقیمھا التي المستمر التعلیم دورات في محاضر  2
  لمنتسبیھاوالجامعة  الكلیة

حتى -2009
  الوقت الحاضر

 اخالقیات دستور مسودة بمراجعة مشارك
 الصحة منظمة مع بالتعاون التمریض مھنة

  الصحة ووزارة العالمیة

2009  

 في تدریبیھ تاھیلة دورةمحاضر أساسي في   3
 الجامعي التمریض لمالكات التمریض أساسیات

 التمریض ومالكات التمریض كلیة/بابل جامعة
  بابل محافظة /الصحة وزارة/الجامعي

مشارك بتخطیط وتنفیذ حمالت التوعیة   2007
  الصحیة المجتمعیة في المجتمع العراقي

حتى  -2016
  الوقت الحاضر

      2011-2010  العلمیة اللجنة مقرر  4
مناقشة بحوث التخرج لطلبة مشارك بعضویة لجان   5

 المرحلة الرابعة
2006-2012      



 

مشارك بعضویة لجنة االشراف على االختبار   6
  الدكتوراه لطلبةالشامل 

2006-20012      

مشارك بعضویة اللجنة المشرفھ على اداءا االختبار   7
 التنافسي القبول في الدراسات العلیا

2006-2012      

 حتى-2016  عضو لجنة ضمان الجودة  8
  الحاضر الوقت

    

 حتى-2016   عضو لجنة االستالل االكادیمي  9
  الحاضر الوقت

    

 حتى-2016 الباحث االكادیمي عضو لجنة  10
  الحاضر الوقت

    

 حتى-2016  مقرر اللجنة العلمیة لفرع تمریض البالغین  11
  الحاضر الوقت

    

عضو وحدة المجلة العلمیة الوطنیة لالختصاصات   12
  التمریضیة

 حتى-2016
  الحاضر الوقت

    

  المنشورة: البحثیة : المشروعاتبعاسا◄

  الوطني الصعید علىأ.◄

 ت عنوان البحث تفاصیل النشر
Iraqi National Journal of Nursing 
Specialties, Volume. 23, Special 
Issue, 2010, PP.1-14 

Patients' Knowledge about Chronic Diseases towards Risk Factors 
and Warning Signs of Stroke 

1 

Iraqi National Journal of Nursing 
Specialties, Volume 25, Issue 1, 
2012,PP.29-39 

Evaluation of Nurses' Practices toward Postoperative Wound 
Dressing in Surgical Wards 

2 

  عالميال الصعید على.ب◄

 ت عنوان البحث تفاصیل النشر
IOSR Journal of Nursing & Health Science 
(IOSR-JNHS) Volume 5, Issue 3 Ver. III 
(May. - Jun. 2016), PP 57-63 

Iraqi Nursing Faculty Attitudes toward E-Learning: A National 
Survey 

1 

IOSR Journal of Nursing & Health Science 
(IOSR-JNHS) Volume 5, Issue 5 Ver. VI 
(Sep. - Oct. 2016), PP 72-76 

Nurses Knowledge toward Essential Care for Adult Patients 
Undergoing Mechanical Ventilation at Critical Care Unit in 
Baghdad City 

2 

Asian Academic Research 
Journal of Multidisciplinary 
Volume 3 Issue 10 (Oct. 2016), PP 96-106 

Assessing the Nurse’s Responsibility in Modifying Myocardial 
Infarction Risk Factors: A Descriptive Correlational Design 
Study in Ibn Al-Bitar Specialized Center for Cardiac Surgery 

3 

 والدولیة المحلیة العلمیة الھیئات عضویة: ثامنا◄

  الوطني الصعید علىأ.◄

  تخصص الھیئة  تاریخ االنتساب  اسم الھیئة العلمیة  ت

  مھنیة تمریضیة  2004  العراقیة التمریض نقابة  1

  أكادیمیة مھنیة تمریضیة  2010  للتمریض الوطنیة العلمیة الجمعیة  2

  عالميال الصعید على.ب◄

  تخصص الھیئة  تاریخ االنتساب  اسم الھیئة العلمیة  ت
  أكادیمیة مھنیة تمریضیة  2013  الفخریة العالمیة تو ثیتا سیكما منظمة  1



 

  أكادیمي تمیز  2014  الفخریة االزرق المفتاح منظمة  2

 جامعة في العراقیین الطلبة منظمة  3
  االمریكیة اوكلوھوما مدینة

  طالبیة  2014

  التقدیر شھادات و الجوائز ، الشكر كتب :تاسعاً ◄

 الوطني الصعید علىأ.◄

  ت
 أو الجائزة الشكر، كتاب

  التقدیر شھادة
  التاریخ  العدد  المانحة الجھة

  2005  1  الخاص التمریض دار مستشفىمدیر  /الطب مدینة صحة دائرة/الصحة وزارة  وتقدیر شكر كتاب  1

  2007  5  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  وتقدیر شكر كتاب  2

  2007  1  كلیة التمریضعمید  جامعة بابل/  وتقدیر شكر كتاب  3

  2007  1  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  شھادة تقدیریة  4

  2009  2  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  وتقدیر شكر كتاب  5

  2010  4  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  وتقدیر شكر كتاب  6

  2010  1  رئاسة جامعة بغداد/السید رئیس الجامعة  وتقدیر شكر كتاب  7

  2010  2  والبحث العلمي العالي التعلیم وزیر العلمي/ معالي والبحث العالي التعلیم وزارة  وتقدیر شكر كتاب  8

  2011  7  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  وتقدیر شكر كتاب  9

  2012  1  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  وتقدیر شكر كتاب  10

  2012  1  وزارة الصحة  وتقدیر شكر كتاب  11

  2015  1  الملحق الثقافي العراقي في واشنطن/الوالیات المتحدة االمریكیة  شكر وتقدیركتاب   12

  2016  1  كلیة التمریضعمید  جامعة بغداد/  كتاب شكر وتقدیر  13

  عالميال الصعید على.ب◄

Honors/Awards/Recognitions  

Date Received  Name of Institution or Organization & Address  Honors/Awards/Recognitions  *  
October, 2013  The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau 

International, Indianapolis, Indiana, United State of 
America  

Honor: Sigma Theta Tau 
Membership  

1  

November, 2013  Blue Key Honor Society, Oklahoma State, United 
States of America  

Honor: Blue Key Honor 
Society Membership  

2  

December,2015 Academic Excellence PhD Student Award  Doctoral studies award 3  

December,2015 Heart of Nursing Student Award  Doctoral studies award 4  

  

  االختصاص مجال ضمن العلمیة المؤلفات : عاشرا◄

  النوع  التاریخ  العنوان  ت

  ومراجعة اعداد  2009  التمریض مھنة اخالقیات دستور  1

  اللغات: عشر حادي◄

  اللغة  ت

  العربیة  1
  االنجلیزیة  2

 




