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Under the patronage of the president of Mutah University, Prof. 
Arafat Awajan, the College of Nursing is pleased to invite you to its 

Eleventh Scientific Day

Chairman: Dean of Nursing Faculty – Dr. Mahmoud Jaa’freh
Coordinator: Dr. Amira Adel

Scientific Day Dimensions 

Innovations in Nursing Education
• Improving services across educational institutions
• Enhancing communication quality across educational and health 

institutions
• Assuring active, proficient, and efficient participation across health and 

educational institutions
Innovation in Nursing Practice
• Improving health practices through modern technology
• Enhancing the efficiency of electronic health databases through modern 

technology
• Identifying legislations and policies governing professional health 

practices
• Determining expenditure of healthcare for the purposes of quality control
Innovations in Nursing Research
• Adopting information technology in developing research and health 

services
• Utilizing research findings in determining community-based health 

problems
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كلية التمريض–جامعة مؤتة 

اليوم العلمي الحادي عشر لكلية التمريض

لعات تط: ابتكارات حديثة في التعليم، الممارسة، والبحث العلمي في التمريض

مستقبلية

:لالستفسارات

:ايميل
Yazan.mrayat@mutah.edu.jo; 
haytham.oran88@gmail.com 

:هاتف

+962790010156 
+962775740645 

جامعة مؤتة–مسرح عمادة شؤون الطلبة : المكان

تشرين األول18: التاريخ

لتعليم في ا
التمريض

الممارسة 
التمريضية

البحث 
العلمي في 
التمريض

المحاور

ابتكارات في
نماألولينتهي)للتسجيل وتقديم ملخصات األبحاث 

(:ايلول

https://forms.office.com/r/etSWgWwp3
C أو

https://forms.office.com/r/etSWgWwp3C


2022

شرف تحت رعاية عطوفة رئيس جامعة مؤتة األكرم، األستاذ الدكتور عرفات عوجان، تت

لحضور يومها العلمي الحادي عشركلية التمريض في جامعة مؤتة بدعوتكم 

عميد كلية التمريض–محمود الجعافرة . د: رئيس اليوم العلمي

أميرة عادل. د: منسق اليوم العلمي

محاور اليوم العلمي

ابتكارات في التعليم في التمريض

تحسين الخدمات بين المؤسسات التعليمية•

تحسين جودة التواصل بين المؤسسات التعليمية والصحية•

المشاركة الفعالة والتعليم والتدريب المستمر بين المؤسسات التعليمية•

ابتكارات في الممارسة التمريضية

ةتطوير الخدمات والممارسات الصحية بواسطة التقنيات التكنولوجية الحديث•

ثةرفع كفاءة قواعد البيانات الصحية بواسطة التقنيات التكنولوجية الحدي•

التعرف على القوانين والسياسات الناظمة للممارسات الصحية المهنية•

ةتحديد الكلف الفعلية للرعاية الصحية، ألغراض ضمان جودة الرعاية الصحي•

ابتكارات في البحث العلمي في التمريض

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخدمات الصحية والبحثية•

تحديد الكلف الفعلية للرعاية الصحية ألغراض ضمان الجودة•

كلية التمريض–جامعة مؤتة 


