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 سيـــــرة ذاتيـــــة
 

 بيانات شخصية
 

  لوزان فيصل اسكندر:    االســــــــــم 

                                                  الهرمل:     العنــــــوان

  03847852:      رقم الجوال

 

 1984-10-4:    تاريخ الميالد

 لبنانية:        الجنسية

ة ازة مسؤولة قسم الطوارئ في مستشفى البتول ع التابعة لمؤسسممرضة مج:        المهنة:

 اإلستشفاء والعناية النفسية في الهيئة الصحية اإلسالمية

 

 

 المؤهالت العلمية
 

 شهادة اإلمتياز الفني في العناية التمريضية في معهد بئر حسن الفني: 2008

 الرسمية : بكالوريا قسم ثاني في علوم الحياة في ثانوية الهرمل2005

     

 اللغات 

 فرنسي 

 انكليزي 

 عربي 

 

 الخبرات العلمية

 2018___2022مسؤولة قسم الطوارئ في مستشفى البتول ع : 

 2017-----2018مسؤولة قسم اإلستشفاء في مستشفى البتول ع : 

 2014----2018 اية في مستشفى البتول ع استشفاء وممرضة عن: ممرضة 

 2009----2012مستشفى الرسول األعظم صشفاء في : ممرضة است 

 

  

 

 الدورات التدريبية

 مسعف في الصليب األحمر اللبناني وفي الهيئة الصحية اإلسالمية : 2007

2015: UPDATE IN TRAUMA MANAGEMENT 

2015: ACLS, ATLS 

2016: EMERGENCY ROOM TRAUMA COURSE(ICRC) 
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2018:  KIDNEY DAY ( AL RASSOUL HOSPITAL) 

2018: , PRIMARY NURSINGTION SAFETY, MEDICA  الرعاية الصحية .

 في خطر، إدارة الوقت وضغوط العمل 

2019: NURSING BEST PRACTICES IN EMERGENCY 

DEPARTMENT 

 

دى شمس الدين )مؤسسة نحضور برنامج تدريبي عن ضبط العدوى مع الدكتورة  :2021--2017

ليب حل ة، أساتحديد اإلحتياجات التدريبي، تقييم األداء، اإلستشفاء والعناية النفسية(

 المشاكل في العمل، نخدم بإيجابية، 

ين اية بالمرضى المصابتدريبات مكثفة على الوقاية من فيروس كورونا وكيفية العن: 2021---2019

   وكيفية انتقال المرض واألدوات الوقائية المطلوبة ) د.ندى شمس الدين(

2020:  ECG, BLS COURSE شفى البتولفي مست 

 التدرب على مشروع تحسين الطوارئ ضمن المؤسسة مع د.ندى شمس الدين :2021

: عضو في لجنة ضبط العدوى في مستشفى البتول والمشاركة في كل المحاضرات 2022—2017

 التدريبية ضمن هذا اإلطار.

2021 : ACLS, PALSفي مستشفى الروم 

 

 

تقصي  منها:ولتدريبية التي تنظمها وزارة الصحة العامة باإلضافة إلى المشاركة المستمرة بالورش ا

 الوقاية من فيروس كورونا، آلية التبليغ عن األمراض اإلنتقاليةحاالت شلل األطفال، 

 وأيضا المشاركة في المؤتمرات العلمية السنوية في مستشفى البتول ع .

 

 


