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 البيانات الشخصية: 
 : فاطمة نوري يوسف عبيداتاالسم

 1971-08-29تاريخ الميالد: 

 األردن -مكان الميالد: اربد

 الجنس: أنثى

 ردنيةأالجنسية:

 

 العمل الحالي:

 9 /قسم  –مساعد في علم األمراض  أستاذلغاية اآلن:  – 2010آب
 كلية الطب / –علم األمراض واألحياء الدقيقة والطب الشرعي 

 الجامعة األردنية.

 9  /لغاية اآلن: استشارية علم األنسجة المرضية  – 2010آب– 
 الجامعة األردنية. مستشفىدائرة المختبرات والطب الشرعي / 

 

 

 

 المؤهالت العلمية: 
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 1/7/2008 – 30/6/2010طبيب زائر(/ مراضأللم أ: زمالة في ع(
 الواليات المتحدة األمريكية. –مركز تكساس الطبي 

 1/4/2005 األول من امتحان الكلية الملكية البريطانية: الجزء 

   الثاني/ البورد األردني في علم األمراض الجزء  2000شباط– 
 المجلس الطبي األردني.

 31/8/1999 كلية  –: االختصاص العالي في علم األمراض
 )تقدير امتياز(. 3.87/4الدراسات العليا، الجامعة األردنية بمعدل 

 8/1997:  المجلس  –الجزء األول/ البورد األردني في علم األمراض
 الطبي األردني

 1/7/1994– 30/6/1995 الجامعة األردنية  مستشفى: امتياز في
 عمان/ األردن. –

  شهادة بكالوريوس في الطب  – 1994الفصل الثاني العام األكاديمي
ل األردن بمعد –كلية الطب/ الجامعة األردنية. عمان  –والجراحة 

 % )تقدير جيد جدا(.77

 1988 شهادة ثانوية عامة )توجيهي( الفرع العلمي )األردن( بمعدل :
 ( تقدير )ممتاز(.95.8)

 
 

 الخبرات األكاديمية:
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 9  /اذ مساعد في علم األنسجة المرضيةلغاية اآلن: أست 2010آب– 
كلية الطب /  –قسم علم األمراض واألحياء الدقيقة والطب الشرعي 

 األردنية.الجامعة 

 1/11/2006 – 30/6/2008 مدرس علم األنسجة المرضية :– 
كلية الطب /  –قسم علم األمراض واألحياء الدقيقة والطب الشرعي 

 الجامعة األردنية.

 1/1/2002 – 31/10/2006 محاضر متفرغ في علم األنسجة :
كلية الطب / جامعة العلوم  –قسم علم األمراض  –المرضية 

 األردن. –ردنية. اربد والتكنولوجيا األ

 1999 – 2001 الدقيقة: معيد في قسم علم األمراض واألحياء 
 كلية الطب / الجامعة األردنية. –والطب الشرعي 

 

 

 

 

 

 

 االختصاصات: 
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 9  دائرة  –حتى اآلن: استشارية علم األنسجة المرضية   2010آب
 المختبرات الطبية والطب الشرعي / مستشفى الجامعة األردنية.

 1  /أخصائية علم 2008حزيران  30 – 2006تشرين الثاني :
دائرة المختبرات الطبية والطب الشرعي /  –األنسجة المرضية 

 الجامعة األردنية. مستشفى

 1  أخصائية علم 2006تشرين األول  31 – 2002كانون الثاني :
دائرة المختبرات الطبية/ مستشفى الملك  –األنسجة المرضية 

 اربد/ األردن. – الجامعي المؤسس عبداهلل

 

 الوظائف اإلدارية:
 دائرة المختبرات والطب الشرعي  ة: مدير 2015آذار  – 2014 أيلول

 األردن. –عمان  –/ مستشفى الجامعة األردنية 

 قسم علم  –: مشرفة شعبة علم األمراض 2015آذار  – 2013 أيلول
معة األمراض واألحياء الدقيقة والطب الشرعي / مستشفى الجا

 األردنية.

 ئرة اد –: رئيسة شعبة علم األمراض 2015آذار  – 2013 أيلول
 المختبرات الطبية والطب الشرعي / مستشفى الجامعة األردنية.

  مديرة برنامج اإلقامة لعلم األمراض 2014سان ين – 2011آب :– 
 دائرة المختبرات الطبية والطب الشرعي / مستشفى الجامعة األردنية.
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 ممثلة قسم علم األمراض في مجلس 2014آب  – 2013 أيلول :
 كلية الطب / الجامعة األردنية.

 ممثلة قسم علم األمراض في مجلس 2012آب  – 2011 أيلول :
 كلية الطب / الجامعة األردنية.

 

 

 عضوية لجان الكلية:
 1 عضو لجنة المكتبة 2018أب -31 لغاية 2016 - أيلول :– 

 ة.كلية الطب / الجامعة األردني

 1 كلية  –: عضو لجنة المؤتمرات 2016آب  31 – 2015 أيلول
 الطب / الجامعة األردنية.

 1 في أعذار  ظر: عضو لجنة الن2015آب  31 – 2014 أيلول
 كلية الطب / الجامعة األردنية. –الطلبة 

 1 عضو لجنة الدراسات العليا 2015آب  31 – 2014 أيلول :– 
كلية الطب /  –ة والطب الشرعي قسم علم األمراض واألحياء الدقيق

 الجامعة األردنية.

 1 عضو لجنة النظر في أعذار 2014آب  31 – 2013 أيلول :
 كلية الطب / الجامعة األردنية. –الطلبة 
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 1 عضو لجنة الدراسات العليا 2013آب  31 – 2012 أيلول :– 
كلية الطب /  –قسم علم األمراض واألحياء الدقيقة والطب الشرعي 

 عة األردنية.الجام

 1 عضو لجنة البحث العلمي 2013آب  31 – 2012 أيلول :– 
 كلية الطب / الجامعة األردنية.

 1 عضو لجنة شؤون الخريجين 2012آب  31 – 2011 أيلول :– 
 كلية الطب / الجامعة األردنية.

 1 عضو لجنة شؤون الخريجين 2008آب  31 – 2007 أيلول :– 
 ./ الجامعة األردنية كلية الطب

 

 عضوية لجان المستشفى: 
 1 عضو لجنة االعتمادية، 2014آب  31 – 2013 أيلول :

 الجامعة األردنية. مستشفىاالمتيازات واستعراض النظراء/ 

 1 عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر 2014آذار  31 – 2013ول لأي :
 خريجي مستشفى الجامعة األردنية.

 1 قيات المهنة/ : عضو لجنة أخال2014آذار  31 – 2013 أيلول
 مستشفى الجامعة األردنية.

 1 ضه: عضو لجنة الوفيات والمرا2013ب آ 31 – 2012 أيلول /
 مستشفى الجامعة األردنية.
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 1 عضو لجنة الوفيات والمراضه/ 2012آب  – 2011 أيلول :
 مستشفى الجامعة األردنية.

 

 المساقات التدريسية والندوات التعليمية:
  لطلبة السنة الثانية طب.مقدمة في علم األمراض 

 طب. لثة علم أمراض الجهاز التنفسي لطلبة السنة الثا 

 .علم األمراض للتأهيل 

  طب األسنان ةلطلب 2علم األمراض 

  لطلبة طلب األسنان 1علم األمراض 

  علم أمراض الجهاز العصبي لطلبة الطب وطب األسنان/ السنة
 الثالثة.

 طلبة الطب وطب األسنان.علم أمراض الجهاز البولي والتناسلي ل 

 علم امراض الثدي للسنة الثالثة طب وطب األسنان 

 .علم األمراض لطلبة الصيدلية 

  مستشفى –ندوات العروض التقديمية لألطباء مقيمي علم األمراض 
 الجامعة األردنية.

  / ندوات العروض التقديمية لمقيمي جراحة الدماغ واألعصاب
 مستشفى الجامعة األردنية.
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 مستشفىالعروض التقديمية لمقيمي جراحة الوجه والفكين /  ندوات 
 الجامعة األردنية.

  ندوات العروض التقديمية لمقيمي جراحة العظام / مستشفى الجامعة
 األردنية.

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير:
مشرف مشارك مع د. مأمون  أهرام: رسالة ماجستير الطالبة دانا  2017

 لية العليا والموسومة.الصفدي المدعومة من ك
" The role of regular G protein signaling 2 protein in 

dihydrotestosterone-induced epithelial –to- mesenchymal 

transition of molecular apocrine MDA-MB-453 breast 

cancer cell line" 

طالب بطاح: رسالة ماجستير ال رعبدالقادمشرف مشارك مع د.  2013
 الجامعة األردنية –قيس جرار المدعومة من كلية الدراسات العليا 

  Silver nanoparticles Toxicity :the size effectوالموسومة ب   

 : رسالة ماجستير الطالبة سناء بردويل مشرف مشارك مع د.  :2018.
 ب مدعومة من كلية العليا والموسومةال ورود احريز

Characterization of the role of proton  pump inhibitors as 

proliferative suppressor and chemosensitization in breast 

cancer cell lines 
 باألشتراك مع د.سناء بردويل
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 المؤتمرات:
  مؤتمر المحاكاة العربي في التعليم الطبي 2016تشرين األول :

ASCME  .كلية الطب / الجامعة األردنية 

 مؤتمر علم األمراض الثالث والعشريون 2013ثاني تشرين ال :– 
القسم العربي. عمان  –المنظم من األكاديمية الدولية لعلم األمراض 

 / األردن.

  مؤتمر األكاديمة األمريكية والكندية لعلم األمراض 2010آذار :
USCAP  /في واشنطنDC .الواليات المتحدة األمريكية 

 31  ر الثاني لجمعية علم األمراض : المؤتم2006 أيلول 3 –آب
األردنية الذي نظمته األكاديمية الدولية لعلم األمراض. عمان / 

 األردن.

 10-12  مؤتمر علم األمراض السابع عشر 2005تشرين الثاني :
القسم العربي. عمان  –الذي نظمته األكاديمية الدولية لعلم األمراض 

 األردن. –

 

 

 

 األيام العلمية: 
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 2010البروفسور  –م العلمية لعلم أمراض الدماغ واألعصاب : األيا
 فولر، سان أنطونيو، تكساس/ الواليات المتحدة األمريكية.

 2003 األيام العلمية للقوات العسكرية األردنية. محاضرات األنسجة :
 األردن. –اللينة من قبل البروفسور روبن ريد/ عمان 

 

 ات:ـورش
  كلية الملك  –لتعليم المفتوح : ورشة بعنوان أساليب ا2017شباط

 عبداهلل لتكنولوجيا المعلومات / الجامعة األردنية.

  ورشة عمل بعنوان " تدريب األطباء المقيمين في 2012آذار :
 الخدمات الطبية الملكية، إلى أين سيصل؟" عمان / األردن.

 2012.ورشة عمل المجتمع األردني حول المهنة وأخالقيات العمل : 

 2011 كلية  –العمل األردنية الثانية حول جراحة اليد الدقيقة : ورشة
 الطب / الجامعة األردنية.

 2010 كلية  –: ورشة العمل األردنية األولى حول جراحة اليد الدقيقة
 الطب / الجامعة األردنية.

 2010 :ورشة عمل بعنوان :Problem based learning 

 

 الدورات التي دربت بها:
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  بإعطاء محاضرتين باالشتراك مع الزمالء  نيالليبيتدريب الفنيين
والفنيين في دائرة المختبرات الطبية والطب الشرعي/ مستشفى 

 الجامعة األردنية.

 

 المهارات:
 .اللغة العربية: اللغة األم 

  اللغة اإلنجليزية: جيد جدا )الدرجة في امتحان اللغة اإلنجليزية
 (.7، المحادثة: 7 ، الكتابة:8.5"االستماع:  IELTS 8/9العالمي 

  وورد،  تمايكروسوفمهارات حاسوبية: كفاءة في استخدام
 وباوربوينت، واكسل.

 

 

 العضويات:

  عضو في نقابة األطباء األردنية 
  عضو اللجنة العلمية لعلم األمراض 2/2017لغاية  2014آب :

 والطب المخبري/ المجلس الطبي األردني.

  علمية للطب الشرعي / : عضو اللجنة ال2016شباط  – 2010آب
 المجلس الطبي األردني.
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  لغاية اآلن: عضو الجمعية األردنية لعلم األمراض. 1995آب 

 

 مراجع/ مدقق في المجالت الطبية التالية:
  عمادة البحث  –لغاية اآلن/ المجلة الطبية األردنية  2010آب

 .ISSN: 0446-9283الجامعة األردنية  –العلمي 

  اآلن: مجلة الخدمات الطبية الملكية األردنية.لغاية  2014حزيران 

  مجلة لغاية األن: 2018كانون األول Biomedical Research 

 

 

 

 ممتحن / فاحص:
 2017 مشاركة في امتحان الكفاءة لخريجي الطب في الجامعات :

 األردنية.

  ممتحن/ بورد علم األمراض 2017شباط  لغاية 2014آب :– 
 المجلس الطبي األردني.

 بورد الطب الشرعي/ المجلس  متحن/: م2016شباط  – 2010 آب
 الطبي األردني.

 2013  مشاركة في امتحان كلية الجراحين الملكية 2014و :
FRCS .ايرلندا/ كلية الطب / الجامعة األردنية 
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  مشاركة في امتحان التقييم السنوي لمقيمي الطب 2012حزيران :
 الشرعي في مستشفيات وزارة الصحة.

 

 طة البحوث:أنش
 أبحاث مدعومة: 

بحث مدعوم من صندوق البحث العلمي/ وزارة التعليم والبحث  -
العلمي وموسوم بوجود هرمون األندروجين وتعدد أنماطه الوراثية 

بقيمة  يمانسرطان الثدي باإلشتراك مع د. مأمون أهرام ود. أحمد سل
 دينار أردني. 43000

/ الجامعة األردنية )رسالة بحث مدعوم من كلية الدراسات العليا -
 Silver Nanoparticlesماجستير للطالب قيس جرر والموسوم بـ: "

toxicity : The size effect باالشتراك مع د. عبدالقادر بطاح "
 والدكتورة خيرات بطاح.

ة دانا رسالة ماجستير للطالببحث مدعوم من كلية الدراسات العليا -
  ب والموسوم الصفدي

The role of regular G protein signaling 2 protein in 

dihydrotestosterone-induced epithelial –to- 

mesenchymal transition of molecular apocrine 

MDA-MB-453 breast cancer cell line 
 باالشتراك مع د. مأمون أهرام
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ورود  الطالبة رسالة ماجستيربحث مدعوم من كلية الدراسات العليا -2018
 والموسوم ب ألشتراك مع د. سناء بردويلاب احريز

 Characterization of the role of proton pump والموسوم ب

inhibitors as proliferative suppressor and 

chemosensitization in breast cancer cell lines 

 

 

 

 

 متحدثة مدعوة:

 2013 العشرون المنظم : متحدثة في مؤتمر علم األمراض الثالث و
القسم العربي/  –من قبل األكاديمية الدولية لعلم األمراض 

"Follicular dendritic cell tumor of paranasal sinuses" 

 2011 متحدثة في ورشة العمل األردنية الثانية حول جراحة اليد :
 Nerveالدقيقة فيما يتعلق بتحلل األعصب وتجددها )

degeneration and regeneration.) 

 2010 متحدثة في ورشة العمل األردنية األولى حول جراحة اليد :
 Nerveالدقيقة فيما يتعلق بتحلل األعصاب وتجددها )

degeneration and regeneration.) 
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 ملصقات:
عرضت في مؤتمر علم ألمراض المنظم من األكاديمية الدولية  .1

 .2013عام  11( القسم العربي / شهر IAPلعلم األمراض )

 Pituicytoma 

Authors: Khairat A. Battah MD, Rola Al araj, Arwa A. 

Battah, Fatima. N. Obeidat. MD. 

 Astroblastoma 

Authors: Fatin Alfares, MD, Abdullah Malkawi, 

Yousef  Badran, Fatima Obeidat, MD. 

 Malignant giant cell tumor of the kidney 

Authors: Khalid W. Abdulfattah, MD, Saleh N. Al 

Najjar, MD, Bashar N. Al-Zghoul, Fatima N. Obeidat 

 Metastatic atypical Choroid plexus papilloma  

Authors: Zina Dia'a MD, Shefa'a Qaqa'a, MD Mercel 

Ghanem, Fatima Obeidat, MD 

 

 مراض:عرضت في مؤتمر األكاديمية األمريكية الكندية لعلم األ .2
"Anaplastic Meningioma Mimicking poorly 

differentiated carcinoma, melanoma and 

sarcoma" 
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 :ةيالعروض التقديم
  الحضور والمشاركة في االجتماعات األسبوعية لعلم 2010آب :

 األعصاب في مستشفى الجامعة األردنية.

  قدمت تقرير حالة بعنوان:2013تشرين الثاني : 
"Follicular dendritic cell tumor of paranasal sinus" 

القسم العربي / عمان  –األمراض في مؤتمر األكاديمية الدولية لعلم 
 ألردن.ا –

 

 أوراق عملية في مؤتمرات:
1. Epidemiology of brain tumors in Jordan: 

Extended abstract in;15thWorld Congress of 

Neurosurgery,8-13 Sept.2013 Seoul,Korea; 

pp.235(2013) ConferencePaper·January2013 

 
Authors: Ahmad Tamimi, Iskandar Tamimi, 

Mohammad abdulaziz, Qusai Saleh, Fatima 

Obeidat, MaisaAlhusseni, William Haddadin, 

Falehi Tamimi 

 
2. RARE CASE OF BRAIN TUMOR INSIDE A 

DERMOID. Conference Paper in International 

Journal of Gynecological Cancer pp 1101-1101 · 
January 2014. 

    Authors Yousef Badran, Fatima Obeidat, Mazen Freij, 



 18 

Maysa  Khadra 
 
 

 ة:ثياالهتمامات البح
 .أورام الثدي 
 .علم أمراض الدماغ 
 .علم أمراض الغدة الدرقية 

 
 الملخصات:

 كاي، يوسف بدران، فاطمة عبيدات.فاتن الفارس، عبداهلل مل -1

(Astoblastoma / تقرير حالة: المجلة الطبية األردنية :)2014. 
 زينة ضيا، شفاء القعقاع، مارسيل غانم، فاطمة عبيدات. -2

(Metastatic atypical choroid plexus papilloma تقرير :)
 .2014حالة: المجلة الطبية األردنية / 

لنجار، بشار الزغول، فاطمة نوري خالد عبدالفتاح، صالح ن ا -3
 عبيدات.

(Malignant Giant cell tumor of the kidney تقرير :)
 .2014حالة: المجلة الطبية األردنية / 

 مها عكاوي، يوسف بدران، فاطمة عبيدات. -4
(Follicular dendritic cell tumor of paranasal sinuses )

 .2014تقرير حالة: المجلة الطبية األردنية / 
 فاطمة عبيدات، خيرات بطاح، روال األعرج، أوى طاح. -5

(Pituicytoma / تقرير حالة: المجلة الطبية األردنية )2014. 
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 األبحاث المنشورة:

 

 
 

1. N Jarrah, H El-Shanti, A Khier, FN Obeidat, A Haddidy, K 
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