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  :الحالة العلمیة)  1(
من المعهد العالي للتمریض  1972بكالوریوس في التمریض بتقدیر جیدا جدا دور یونیو  -

  .جامعة اإلسكندریة

ة جامع  Teachers Collegeدرجة الماجستیر في تدریس التمریض الباطني والجراحي  -

  الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ –والیة نیویورك  –كولومبیا 

 . 1977أكتوبر  26

 –درجة الماجستیر في إدارة التمریض بتقدیر جیدا جدا من المعهد العالي للتمریض  -

 . 1988نوفمبر  4جامعة اإلسكندریة بتاریخ 

 30دریة بتاریخ جامعة اإلسكن –كلیة التمریض  –درجة الدكتوراه في إدارة التمریض  -

 . 1997دیسمبر 

  
 

 :ةیالحالة الوظیف)  2(
  
بالقرار ) 2019 -2016(بدورتها الثانیه عشر  90امین اللجنه العلمیه للتمریض رقم  -

  .24/9/2017بتاریخ  4827الوزاري رقم 

mailto:Neamat_mohamed@yahoo.com
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الى  2016دیسمبر  12مدیر تنفیذى لمركز ضمان الجودة لجامعة دمنهور اتداء من  -

  االن

الهیئة –لقطاع التمریض  مراجعة المعاییر القومیة االكادیمیة المرجعیة عضو لجنة -

ابتدا  – 29/6/2016بتاریخ ) 83(قم ن جودة التعلیم و االعتماد قرار ر القومیة لضما

  2016یونیة  29من 

 فبرایر 19ابتدا من  –جامعة دمنهور– عضو لجنة الحكماء و الخبراء بالجامعة -

2016 

 18ابتدا من  –المجلس االعلى للجامعات –بقطاع التمریض  عضو لجنة التخطیط -

  2015مارس 

 9اعتبارا من  -جامعة دمنهور–بكلیة التمریض  مشرف على شئون الدراسات العلیا -

  .2015یولیو  30الى  2012دیسمبر

 9اعتبارا من  -جامعة دمنهور–بكلیة التمریض رئیس قسم ادارة التمریض  -

  .2015یو یول 30الى   2012فبرایر

من اول اغسطس  اعتبارا -جامعة دمنهور–رئیس لجنة االمتیاز بكلیة التمریض  -

  .2012راكتوب 13الى  2011

ابتــداء  -جامعــة دمنهــور- FLDPمــدرب بمشــروع تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس والقیــادات  -

  .2011من سبتمبر 

اعتبارا  –ة دمنهور جامع –كلیة التمریض  –أستاذ متفرغ بقسم إدارة التمریض  -

  .2011یولیو   20من

اعتبارا من  –جامعة المنصورة  –كلیة التمریض  –أستاذ متفرغ بقسم إدارة التمریض  -

 .2011یولیو  19الى  2010اغسطس  18

جامعة –بكلیة التمریض  ،وكیل كلیة التمریض لشئون الدرسات العلیا والبحوث -

  .30/7/2010الى   25/9/2004اعتبارا من   -المنصورة

أغسطس  9اعتبارا من -جامعة المنصورة–بكلیة التمریض رئیس قسم ادارة التمریض  -

  .30/7/2011الى  2004

 20اعتبارا من  -جامعة المنصورة-منسق الكلیة بمركز تطویر االداء الجامعي  - 

  .20/2/2009الى  2/2007/
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  االعتماد ابتدأ لدى هیئة القومیة للجودة  QAAP2مراجع خارجى لدى مشروع  - 

  .2008من أكتوبر        

حكم فى اللجنة العلمیة للتمریض لوظائف االساتذة و االساتذة المساعدین تبع م -

  . 2009ابتدأ دیسمبر المجلس االعلى للجامعات

 3اعتبارا من  –جامعة المنصورة  –كلیة التمریض  –أستاذ بقسم إدارة التمریض  -

 .2009سبتمیر 

 جامعـــة المنصـــورة- FLDPیـــة قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس والقیـــادات مـــدرب بمشـــروع تنم - 

 .2011الى یولیو  2009 ابتداء من ینایر

مركز ال درات هیئة التدریس و القیادات،مدرب مشارك فى المركز القومى لتنمیة ق -

 )B341: رقم العضویة(معتمد للمجلس الدولى للمدربین المعتمدین القلیمى اال

 .2008اعتبارا من یونیة 

اعتبارا من  -جامعة المنصورة–مدیر وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلیة التمریض  -

 .3/9/2007الى  1/8/2006

اعتبارا من  –جامعة المنصورة  –كلیة التمریض  –أستاذ مساعد بقسم إدارة التمریض  -

 . 2004ینایر  20

 لتدریب - لمركزیة للتمریضاإلدارة ا –بجمهوریة مصر العربیة وزارة الصحة والسكان  مدرب لدى -

 .2003 اعتبارا من سبتمبر باللغة االنجلیزیة قیادات التمریض األفارقة

بمحافظتي  لوزارة الصحة والسكان التابع  IIمشروع رفع كفاءة الخدمات الصحیة األساسیة مدرب فى  -

 .2002من مارس  والدقهلیة اعتبارا –دمیاط 

 .1998سبتمبر  28اعتبار من  –ورة جامعة المنص –مدرس بقسم إدارة التمریض  -

 .1994فبرایر  2اعتبارا من  -جامعة المنصورة-مدرس مساعد  بقسم إدارة التمریض  -

 . 1989ینایر 31 – 1982ینایر  1اإلسكندریة من  –مستوصف اإلسكندریة  مدیر -

- Principle Nurse Tutor  مدرسة في التمریض الباطني والجراحي بالمعهد الصحي

 .1981أكتوبر 19إلي  1980أغسطس  1من  ابنیجیری –الیة بورنو و  –میدجوري 

في قسم العنایة المركزة بمستشفي وحدة  ورئیسمدرب فى تطویر اداء هیئة التمریض  -

إلي  1976إبریل  26الوالیات المتحدة األمریكیة من  –والیة نیوجرسي  –سانت جیمس 

 .1979مایو  4
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  –ویهوكن  –ي نورث هدسون قسم العنایة المركزة بمستشفرئیس وحدة  -

   1974فبرایر  4من  –الوالیات المتحدة األمریكیة  –والیة نیوجرسي 

 . 1976فبرایر  23إلي 

 –والیة نیوجرسي  –نورث برجن  –ممرضة في قسم الباطنة بمستشفي هدسون مانر  -

  . 1974إلي ینایر  1973من دیسمبر  –الوالیات المتحدة األمریكیة 

  

  

  

  

 والتطبیقیةالعلمیةوالمھنیةبیان باألنشطة
 اشتركت فیھاالتي  

 نعمات محمد السید حسین/ الدكتورةاالستاذة
  
  

   دمنهورجامعة  –التمریض  كلیةباألنشطة العلمیة 

ـــــرر مقدمـــــة فـــــي إدارة التمـــــریض  - ـــــة الثالثـــــة –تـــــدریس مق ـــــداء مـــــن العـــــام الجـــــامعى  -الفرق ابت

 .الى االن 2011/2012

الـى  2011/2012ابتـداء مـن العـام الجـامعى  -لفرقـة الرابعـةا –إدارة التمـریض  تدریس مقـرر -

 .االن

 .2011/2012ابتداء من العام الجامعى  -الفرقة الرابعة – تدریس مقرر طرق البحث -

  .الترم االول 2016/2017في العام الجامعى ) دبلوم( التمریض فى اإلدارة استراتیجیاتتدریس مقرر  -   

في العام الجامعى ) دكتوراه(تخصص دقیق –اداره التمریض  حلقه دراسیه في تدریس مقرر -    

 .الترم االول 2016/2017
 .2012نوفمبر  30الى  2011اغسطس اول  من لجنة االمتیاز رئیس - 

 2014/2018لالعوام " عمل الخطة االستراتیجیة للدراسات العلیا"عضو بلجنة  - 

  2016/2020ام لالعو " عمل الخطة االستراتیجیة لجامعة دمنهور"عضو بلجنة  - 
  

   جامعة المنصورة –التمریض  كلیةباألنشطة العلمیة  

إلــي  1994/1995العــام الجــامعي األشــراف علــى العملــي للفرقــة األولــي تمــریض بــاطني وجراحــي مــن - 

1997/1998 . 

  .2005/2006إلي  19971998/ العام الجامعي الفرقة الرابعة من –تدریس مقرر إدارة التمریض  - 
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  1997/1998االعـوام الجامعیـة التالیـة   فـى الفرقة الثالثة –مة في إدارة التمریض تدریس مقرر مقد  - 

 .2011/2012الى 

بجامعــة فــي المستشـفیات الجامعیــة  و الثالثـة إعـداد وتنظــیم وتنفیـذ عملــي إدارة التمـریض للفرقــة الرابعــة - 

 .2004/2005إلي  19971998/ العام الجامعي منالمنصورة 

  العـــــام الجــــــامعيجامعـــــة المنصــــــورة مـــــن  –كلیـــــة التمـــــریض  –ت االمتیــــــاز اإلشـــــراف علـــــى الطالبـــــا - 

 . 2002/  2001 إلي 1998/  1997

 .إلي اآلن  1998/  1997 العام الجامعيمن الفرقة الرابعة  –تدریس مادة طرق البحث  - 

لقســــم أدارة التمــــریض لطالبـــات الفرقــــة الثالثــــة و ) النظـــري –العملــــي ( المــــنهج  االشـــتراك فــــي تطـــویر - 

 .الرابعة

ــــــدریس مــــــادة حلقــــــات نقاشــــــیة لقســــــم  -  ــــــى -ماجستیرتخصصــــــى –التمــــــریض ادارةت  العــــــام الجــــــامعي ف

20072008/. 

    2008 العـام الجـامعي فـى -تمهیدى ماجستیر – التمریض لقسم ادارةیة سلوكالعلوم التدریس مادة  - 

 .2009/2010و  /2009

 .و الشفهیة بالقسمالنظریة و العملیة االشتراك بالتحضیر و العمل فى اعمال و لجان االمتحانات  - 

 –ماجســــتیر (مراجــــع داخلــــى لتوصــــییف برنــــامج و مقــــررات بكــــالوریوس و مقــــررات الدراســــات العلیــــا  - 

فـــــــى  -المنصـــــــورةجامعـــــــة –لكلیـــــــة تمـــــــریض  CIQAPلالقســـــــام العلمیـــــــة، تبـــــــع مشـــــــروع ) دكتـــــــوراة

26/1/2010. 

) دكتوراه) (تخصص دقیق –تخصص عام (حلقات دراسیه في مجال اداره التمریض تدریس  - 

 .2016/2017العام الجامعي فى 

 

  نتدابات خارجیةا

–بالمعهــد الفنــى الصــحى للتمــریض  لفرقــة الثانیــة لتــدریس مــادة مقدمــة فــي إدارة التمــریض  االنتــداب ل - 

 .2004/2005، 2000/2001إلي  1999/1998 العام الجامعيمن   -جامعة المنصورة

 –شــعبة التمــریض  –المعهــد الصــحي بات التمــریض للفرقــة الثانیــة تــدریس مــادة إدارة خــدمل االنتــداب - 

 .2000/2001 الى 1999/2000 العام الجامعيمن  التابع لوزارة الصحة بالمنصورة

 حمـالتفـى في الخطة التنفیذیة للتطعیمات من قبـل منظمـة الصـحة العالمیـة كمراقب محاید االشتراك  - 

 .19/11/2002ى ال 29/10/2002شلل األطفال من ضد تطعیم ال

بقسـم  -ماجسـتیر جـزء ثـانى–لطالبـات الدراسـات العلیـا التمریض  خدمات إدارة  االنتداب لتدریس مادة - 

 .2012/2013،  2008/2009العام الجامعي فى -جامعة بنها–ادارة التمریض 

لطالبـــات الدراســـات  )خـــاص وعـــام و نظریـــات ادارة التمـــریض(إدارة التمـــریض  االنتـــداب لتـــدریس مـــادة - 

 .2012/2013العام الجامعى  فى -جامعة المنصورة–بقسم ادارة التمریض  -دكتوراه–العلیا 
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–لطالبــات الدراســات العلیــا  )عــام و نظریــات ادارة التمــریض(إدارة التمــریض  االنتــداب لتــدریس مــادة - 

 .2013/2014العام الجامعى  فى -جامعة بنها–بقسم ادارة التمریض  -دكتوراه

 1925ختصة بترشیح السادة رؤساء الجامعات فى جامعة دمنهور بالرقم الـوزارى عضو فى اللجنة الم - 

 8/7/2015الى  4و تم عمل اللجنة من  11/6/2015بتاریخ 

بقســـم ادارة  -دكتـــوراه–لطالبـــات الدراســـات العلیـــا  نـــدوات فـــي مجـــال اداره التمـــریض االنتـــداب لتـــدریس - 

 2016/2017 العام الجامعى فى -جامعة قناه السویس–التمریض 

بقســـم ادارة  -دكتـــوراه–لطالبـــات الدراســـات العلیـــا  نـــدوات فـــي مجـــال اداره التمـــریض االنتـــداب لتـــدریس - 

 2016/2017العام الجامعى  فى -جامعة بورسعید–التمریض 

 2016/2017انتداب لالشراف على مجلس قسم االدارة بجامعة قناة السویس فى العام الجامعى  - 

  

   : التكریم

بالدقهلیـة فـى  -نقابـة مهنـه التمـریض–ع النقابة فى االحتفال بعیـد الممرضـة المثالیـة الحصول على در  - 

 .2007اغسطس  7

یولیــو  7فــى  2008/2009لجامعــة المنصــورة لعــام  للبحــث العلمــى الحصــول علــى الجــائزة التشــجیعیة - 

2009. 

لرائـــد فـــى تعزیـــز للـــدور ا" بـــالبحیرة  -الحصـــول علـــى درع النقابـــة فـــى المـــؤتمر االول لنقابـــة التمـــریض - 

 .2013دیسمبر 25فى " الوعى الصحى بمحافظة البحیرة

 

  : المراجعات الخارجیة

فـــى  CIQAP تبـــع مشـــروع -جامعـــة عـــین شـــمس–لكلیـــة تمـــریض  للبرنـــامج الدراســـى مراجـــع خـــارجى - 

6/6/2007. 

 .13/11/2008-12فى  -جامعة اسیوط–لكلیة تمریض  QAAP2مراجع خارجى تبع مشروع  - 

لقســـــم ادارة  )دكتـــــوراة –ماجســـــتیر (العلیـــــا وصـــــییف برنـــــامج و مقـــــررات الدراســـــات تل خـــــارجى مراجـــــع - 

 .15/12/2009فى  -المنوفیةجامعة –لكلیة تمریض  CIQAPتبع مشروع التمریض، 

 –ماجســــتیر (الدراســـات العلیـــا مقــــررات مراجـــع خـــارجى لتوصـــییف برنــــامج و مقـــررات بكـــالوریوس و  - 

ــــــوراة ــــــع مشــــــر ) دكت ــــــة تمــــــریض  CIQAPوع لقســــــم ادارة التمــــــریض، تب ــــــاهرةجامعــــــة –لكلی ــــــى  -الق ف

12/1/2010. 

 –ماجســــتیر (مراجـــع خـــارجى لتوصـــییف برنــــامج و مقـــررات بكـــالوریوس و مقــــررات الدراســـات العلیـــا  - 

ــــوراة ــــع مشــــروع ) دكت ــــة تمــــریض  CIQAPلقســــم ادارة التمــــریض، تب فــــى  -جامعــــة االســــكندریة–لكلی

6/3/2010. 
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-20فـــــى  -جامعـــــة المنصـــــورة–التربیـــــة الریاضـــــیة لكلیـــــة  QAAP2مراجـــــع خـــــارجى تبـــــع مشـــــروع  - 

21/3/2010. 

ـــة التمـــریض–مراجعـــة محتویـــات مقـــرر ادارة التمـــریض  -  ـــع مشـــروع اســـتخدام  -بكلی جامعـــة أســـیوط، تب

بجامعـــة أســـیوط، خـــالل شـــهر ) مركـــز انتـــاج المقـــررات االلكترونیـــة(تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــى التعلـــیم 

 .2010مارس 

–قومیــة لضــمان جــودة التعلــیم و االعتمــاد لزیــارة اعتمــاد لكلیــة التمــریض مراجــع خــارجى تبــع الهیئــة ال - 

 .2011مایو  24-22فى الفترة من  -جامعة عین شمس

بروتوكــول للوقایــة مــن "مراجــع مــن قبــل جامعــة الملــك خالــد، عمــادة البحــث العلمــى و مركــز البحــوث  - 

 .2012فى مارس " الصحیةالعدوى المنتقلة عن طریق الدم و سوائل الجسم لطالب كلیات المهن 

–مراجــع خــارجى تبــع الهیئــة القومیــة لضــمان جــودة التعلــیم و االعتمــاد لزیــارة اعتمــاد لكلیــة التمــریض  - 

 .2013مایو  27-24فى الفترة من  -جامعة بنها

مراجعة بروتوكـول للوقایـة مـن العـدوى المنتقلـة عـن طریـق الـدم و سـوائل الجسـم لطـالب كلیـات المهـن  - 

 .2013سبتمبر  جامعة الملك خالد المملكة العربیة السعودیة -التمریضكلیة  –الصحیة 

–مراجــع خــارجى تبــع الهیئــة القومیــة لضــمان جــودة التعلــیم و االعتمــاد لزیــارة اعتمــاد لكلیــة التمــریض  - 

 .2014 ابریل 30-27فى الفترة من  - المنوفیة جامعة

اعتمــاد لكلیــة ) اســتكمال(عتمــاد لزیــارة مراجــع خــارجى تبــع الهیئــة القومیــة لضــمان جــودة التعلــیم و اال - 

 .2014مایو  6-4فى الفترة من  -جامعة بنها–التمریض 

–مراجــع خــارجى تبــع الهیئــة القومیــة لضــمان جــودة التعلــیم و االعتمــاد لزیــارة اعتمــاد لكلیــة التمــریض  - 

 .2015 مارس 19-16فى الفترة من  - الزقازیق جامعة

 دناالر  –مراجع للترقیات لجامعة مؤتة  - 

مراجعـــة الخارجىـــة تبـــع الهیئـــة القومیـــة لضـــمان جـــودة التعلـــیم و االعتمـــاد لزیـــارة اعتمـــاد رئـــیس فریـــق ال - 

 16-14فـى الفتـرة مـن  - مصـر للعلـوم و التكنولوجیـا جامعـة–برنامج تمریض كلیة العلوم التطبیقیة  

 .2016 مارس

–زیــارة اعتمــاد لكلیــة التمــریض مراجــع خــارجى تبــع الهیئــة القومیــة لضــمان جــودة التعلــیم و االعتمــاد ل - 

 .2017ابریل  11-9فى الفترة من  - المنیا جامعة

  مراحع فى المجالت العلمیة

 .جامعة عین شمس–مراجع فى مجلة كلیة التمریض  - 

 .جامعة الزقازیق–مراجع فى مجلة كلیة التمریض  - 

 .جامعة المنصورة–مراجع فى مجلة كلیة التمریض  - 

 .جامعة اسیوط–مراجع فى مجلة كلیة التمریض  - 
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 .االشتراك فى هیئة التحریر و تحكیم المجلة العلمیة لكلیة التمریض ببنها - 

 .لجامعة ام القري بالمملكة العربیة السعودیة االشتراك فى تحكیم المجلة الطبیة - 

Umm El Kora Medical Journal, KSA  

  

  

  نشطة العلمیة االخرىاال

 .2012ئة التدریس و القیادات بدایة من سبتمبر قدرات أعضاء هیعضو مجلس ادارة مركز تنمیة  - 

 .كلیة التمریض بجامعة دمنهور 2010/2011 رئیس لجنة االنتخابات الطالبیة لعام - 

االشتراك كعضو فى اعداد الخطة االستراتیجیة للدراسات العلیا و البحوث لجامعة المنصـورة فـى مـایو  - 

2010. 

لمركـز تطـویراالداء الجـامعى  "Credit Hours Systems"" نظـم السـاعات المعتمـدة"مراجعـة كتـاب  - 

 .2009لعام 

للعـــوام  -جامعـــة المنصـــورة–عمـــل الخطـــة االســـتراتیجیة للدراســـات العلیـــا و البحـــوث لكلیـــه التمـــریض  - 

2008/2013. 

 . عضو لجنة تطویر التعلیم التمریضى بالكلیة - 

 . 2007/2008ام االشتراك فى اعداد الئحة الكلیة الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة لع - 

االشـــتراك كـــرئیس لوحـــده ضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد فـــى اعـــداد الخطـــة االســـتراتیجیة لتطـــویر التعلـــیم  - 

 .2006/2007بالكلیه لعام 

عـــــوام لال -جامعـــــة المنصــــورة–االشــــتراك كعضــــو فـــــى اعــــداد الخطـــــة االســــتراتیجیة لكلیـــــه التمــــریض  - 

2009/2014. 

 .2006/2007عتماد فى اعداد التقییم الذاتى  للكلیه لعام االشتراك كرئیس لوحده ضمان الجودة و اال - 

، )وسمرحلـة البكـالوری(اعداد توصیف المقرر و تقریر المقرر عن مـواد ادارة التمـریض و طـرق بحـث  - 

 .جامعة المنصورة–بالكلیة  )دراسات علیا(السلوكیة و طرق بحث و حلقات نقاشیة و التصرفات 

كلیـــــة التمـــــریض جامعـــــة  -قســـــم ادارة التمـــــریض– ى لطالبـــــاتان الشـــــفو االشـــــتراك فـــــى لجنـــــة االمتحـــــ - 

 .2007/2008و  2006/2007و  2005/2006 االسكندریة العوام

اعــداد و تنفیــذ البرنــامج التــدریبى الســنوى لطالبــات االمتیــاز و التــى تعقــد ســنویا لمــدة أســبوع فــى شــهر  - 

الــى  1998/1999ى منــذ العــام الجــامع -جامعــة المنصــوره–أغســطس تحــت اشــراف كلیــه التمــریض 

2004/2005.  

 .2004/2005لعام  -جامعة المنصورة–اعداد دلیل للطالبات االمتیاز بالكلیة لجنة االشتراك فى  - 

 .2005االشتراك فى فاعلیات االسبوع السابع لشباب الجامعات المصریة فبرایر  - 

 .2006االشتراك فى فاعلیات االسبوع االول لشباب الجامعات العربیة فبرایر  - 
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 .2008/2009لعام  -جامعة المنصورة– اعداد دلیل طالب الدراسات العلیا بالكلیةلجنة االشتراك فى  - 

جامعـة –بالكلیـة اعداد الئحة الكلیة لدبلوم مهنى تمریض بنظام السـاعات المعتمـدة لجنة االشتراك فى  - 

 .2008/2009لعام  -المنصورة

-2011/2012لعـــام  -جامعـــة دمنهـــور–لكلیـــة االشـــتراك فـــى لجنـــة اعـــداد دلیـــل للطالبـــات االمتیـــاز با - 

2012/2013. 

 .2015/2016للعام  جامعة دمنهور–بالكلیة  علیامقررات الدراسات الاعداد توصیف  - 

 

  المشروعات و الوحدات العلمیة

فــى مشــروع تطــویر التعلــیم التمریضــى االكلینیكــى ألعضــاء هیئــة التــدریس بكلیــة  عضــو ادارى و فنــى - 

   2005كعضو عامل أبتدأ من مارس ،  HEEPHوالممول من هیئة  -رةجامعة المنصو –التمریض 

 .2006حتى انتهاء المشروع فى یونیة 

جامعــــة –فــــى مشــــروع وحــــدة تطــــویر قــــوة العمــــل فــــى مجــــال الصــــحة بكلیــــة التمــــریض  عضــــو ادارى - 

حتـــى انتهـــاء المشـــروع فـــى  2005أبتـــدأ مـــن مـــارس ،  QCC- كمســـئول مركـــز الجـــودة  -المنصـــورة

  .2006سبتمبر 

جامعــــــة –فـــــى مشـــــروع تقیـــــیم االداء و ضـــــمان الجـــــودة و االعتمـــــاد بكلیـــــة التمـــــریض  عضـــــو ادارى - 

       ابریـــل فـــى حتـــى انتهـــاء المشـــروع  2004والممـــول مـــن الهیئـــة القومیـــة أبتـــدأ مـــن ســـبتمر  -المنصـــورة

 .2005كمدیر للمشروع خالل شهرى یونیة و یولیة  و 2006

ــ -  ، و كلیــات التمــریض العالمیــة  -جامعــة المنصــورة –ة التمــریض مــدیر وحــدة التبــادل الثقــافى بــین كلی

  .2010حتى  2005أبتدأ من مارس 

 2005أبتــدأ مــن مــارس  -جامعــة المنصــورة –مــدیر وحــدة أخالقیــات البحــث العلمــى بكلیــة التمــریض  - 

 .2010حتى سبتمبر 

أغســطس أول  أبتــدأ مــن -جامعــة المنصــورة–ضــمان الجــودة و االعتمــاد بكلیــة التمــریض  مــدیر وحــدة - 

 .2007سبتمبر  3الي  2006

–بكلیــة التمــریض  (CIQAP) عتمــادالتطــویر المســتمر والتأهیــل لالفــى مشــروع و فنــى  عضـو ادارى - 

أبتـــدأ مـــن  - وزارة التعلـــیم العـــالى، ج م ع–وحـــدة ادارة المشـــروعات والممـــول مـــن  -جامعـــة المنصـــورة

 .       2009حتى اغسطس  2007 یونیة

 TEMPUS "advanced training and life long learning program inعضو فى مشروع  - 

applied health sciences" a joint project: higher education and society. 

  .1/1/2017-1/1/2014بدایة من 

  
  :الدورات التدریبیة
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  :كمدرب: اوال

المنصـورة فـي الفتـرة  جامعـة –بالمعهـد العـالي للتمـریض  Summer Trainingتـدریب المعیـدات الجـدد  - 

 . 1998یولیه  16:  1من 

"Objective: Orientation the nursing staff" 

إعداد وتنفیـذ برنـامج لرفـع كفـاءة رئیسـات وحـدات التمـریض اإلداریـة بالمستشـفي الجـامعي بالمنصـورة مـن  - 

  . 1999أغسطس  22:  21

"Better management skills for the head nurses" 

جامعـة  –ي إعـداد وتنظـیم وتنفیـذ الـدورة التدریبیـة الخاصـة باإلسـعافات األولیـة لرعایـة الشـباب االشتراك ف - 

  :مختلف الكلیات طالب مشارك من 100ورة وتضم حوالي المنص

 1996/ 4/  2:  3/  30في الفترة :   طلبة جامعة المنصورة  

 1998/ 3/  17:  3/  8في الفترة :   دورة إعداد القادة 

 1999/  6/  24:  6/  20في الفترة :   لمنصورةطلبة جامعة ا  

 1999/  12/  8:  11/  30في الفترة :   دورة إعداد القادة  

االشتراك إعداد وتنفیذ الدورات التدریبیة الخاصـة باإلسـعافات األولیـة لطلبـة كلیـة الصـیدلة لسـنوات  -

 2002/   11/  18:  16الي  2000/  3/  29:  27 من في الفترة :جامعة المنصورة –مختلفة 

جامعـة  –كلیـة التمـریض  –إعداد وتنفیذ الدورات التدریبیة لبرنامج تدریب الطالبات االمتیـاز  - 

 2004/  8/   26:  8/  22الي  1998/  9/  1:  8/  26 في الفترة من .المنصورة

سـكان التابع لوزارة الصحة وال IIاالشتراك في مشروع رفع كفاءة الخدمات الصحیة األساسیة  - 

ــــة الصــــحیة األولیــــة  ــــدت للعــــاملین بوحــــدات الرعای ــــي عق ــــة الت ــــدورات التدریبی ــــي ال كمــــدرب ف

  .2003حتى مارس  2002والدقهلیة في الفترة من مارس  –بمحافظتي دمیاط 

تــدریب الممرضــات الجــدد فــي مستشــفیات الهیئــة العامــة للتــأمین الصــحي ، فــي موضــوعات  - 

یونیـــة  24:  21فـــة لتوزیـــع المســـئولیات فـــي الفتـــرة جـــودة العنایـــة التمریضـــیة والطـــرق المختل

2003 . 

 –جامعــة المنصــورة  –إعــداد وتنفیــذ برنــامج رفــع كفــاءة هیئــة التمــریض بمستشــفي األطفــال  - 

شـــهور  9جامعـــة المنصـــورة لمـــدة  –باالشـــتراك مـــع أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بكلیـــة التمـــریض 

  . 2003حتى دیسمبر  2003اعتبارا من إبریل 

ـــادا -  ـــةتـــدریب قی ـــة ت التمـــریض األفارق وزارة  –لقیـــادات التمـــریض األفارقـــة  فـــي الـــدورة التدریبی

اإلدارة المركزیة للتمریض والتي عقـدت بـدار الـدفاع الجـوي بمدینـة نصـر  –الصحة والسكان 

 : خالل الفترة –القاهرة  –

  .  2003أكتوبر  23: سبتمبر  13الدورة التدریبیة الثامنة عشرمن  -                 

  . 2004أكتوبر 2: سبتمبر  1الدورة التدریبیة التاسعة عشر من  -                 
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  .2005دیسمبر  7-4الدورة التدریبیة العشرون من   -                 

ممرضة من ممرضات مستشفیات جامعة بالمنصورة على خصائص الجودة  17تدریب عدد  - 

مركـــز التـــدریب اإلداري واالستشـــارات بكلیـــة ب الصـــحیة ودور الهیئـــة التمریضـــیة  فـــي الخدمـــة

 . 2003دیسمبر 25 – 21الفترة  خالل -جامعة المنصورة –التجارة 

ممرضــة مــن العــاملین بمستشـفیات جامعــة المنصــورة علــي دور التمــریض و  21تـدریب عــدد  - 

ـــة ب ه فـــى تحقیـــق جـــودة الخدمـــة الصـــحیة اهمیتـــ ـــدریب االدارى و االستشـــارات بكلی مركـــز الت

 .2004فبرایر  25-22خالل الفترة  –جامعة المنصورة  –ه التجار 

فـاءة هیئـة تدریب ممرضات و مشرفات مركز االورام في الدورة التدریبیة ضمن برنامج رفـع ك - 

 .2005یونیة  27:ابریل  4خالل الفترة من  – بمركز االورام-التمریض 

ضـمن برنـامج الـدورة )"  االتصال( التواصل "تدریب ممرضات و مشرفات مركز الكلى على  - 

 .  2005ابریل  7التدریبیة لرفع كفاءة هیئة التمریض بمركز االورام فى 

جامعــة -ع دمنهــور تــدریب قیــادات التمــریض اللیبــین فــي الــدورة التدریبیــة بكلیــة التمــریض فــر  - 

 .2008أغسطس   28: یولیة  17خالل الفترة من  "دارة التغییرا" عن  -االسكندریة

بكلیــة التمــریض  "عمــل المعــاییر االكادیمیــة"التــدریس و معــاونیهم علــى  تــدریب أعضــاء هیئــة - 

 .2009ینایر  2-1یومى  -جامعة االسكندریة-ع دمنهور فر 

بمشروع تنمیـة قـدرات " االتصال الفعال"تدریب أعضاء هیئة التدریس و معاونیهم على عمل  - 

 2009ینـایر  1 مـنفـي الفتـره . جامعة المنصـورة- FLDPأعضاء هیئة التدریس والقیادات 

 2016اغسطس  7الي 

بمشـــروع تنمیـــة " نظـــم الســـاعات المعتمـــدة"تـــدریب أعضـــاء هیئـــة التـــدریس و معـــاونیهم علـــى  - 

ـــادات  ـــة التـــدریس والقی ـــرة مـــن. المنصـــورةجامعـــة - FLDPقـــدرات أعضـــاء هیئ  19 فـــي الفت

  2011ابریل  5 الي 2009اكتوبر  

  مركزب ، )تدریب المتدربین(لمنصورة على  بجامعة ا من العاملین 12تدریب عدد  -         

   25-23الفترة  خالل -جامعة المنصورة –التدریب اإلداري واالستشارات بكلیة التجارة           

  . 2010مایو             

مركـز التـدریب ب(المهارات االداریة المنصورة على بجامعة  من العاملین 15تدریب عدد  -  

ــــة التجــــارة اإلداري واالستشــــارات بك ــــرة  خــــالل -جامعــــة المنصــــورة –لی نــــوفمبر  19-15الفت

2009 .  

جامعـة  –كلیـة التمـریض  –إعداد وتنفیذ الدورات التدریبیة لبرنامج تدریب الطالبات االمتیـاز  - 

اغسـطس الـى  25مـن الفتـرة  ، و2011اغسـطس  25اغسـطس الـى  20من الفترة  .دمنهور

  .2012اغسطس  31
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بمركـز تنمیـة قـدرات " نظم الساعات المعتمدة"یس و معاونیهم على تدریب أعضاء هیئة التدر  - 

 2012مـارس  3 فـي الفتـرة مـن. جامعـة دمنهـور- FLDPأعضاء هیئـة التـدریس والقیـادات 

  2016ابریل  6 الي

                     

بمركـز " معاییر الجودة فى العملیة التعلیمیة"تدریب أعضاء هیئة التدریس و معاونیهم على   - 

 4الفتــرة مــن  فــى. جامعــة دمنهــور- FLDPنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس والقیــادات ت

 2016سبتمبر  5 الي 2012ابریل 

بمركـــز تنمیـــة " اخالقیـــات البحـــث العلمـــى"تـــدریب أعضـــاء هیئـــة التـــدریس و معـــاونیهم علـــى  - 

 30 فــــى الفتــــرة مــــن . جامعــــة دمنهــــور- FLDPقــــدرات أعضــــاء هیئــــة التــــدریس والقیــــادات 

 2016مارس  22الي  2012س اغسط

 -جامعـة دمنهـور-بكلیـة التمـریض " االشـراف علـى االمتیـاز"تدریب موجهـات االمتیـاز علـى  - 

 .2012اكتوبر  7-6فى 

بمركـز تنمیـة قـدرات " اسـالیب البحـث العلمـى"تدریب أعضاء هیئة التدریس و معاونیهم على  - 

  2011سـبتمبر  8 فتـرة مـنفى ال. جامعة دمنهور- FLDPأعضاء هیئة التدریس والقیادات 

  2015سبتمبر الي 

بمركـــز تنمیـــة " اخالقیـــات البحـــث العلمـــى"تـــدریب أعضـــاء هیئـــة التـــدریس و معـــاونیهم علـــى  - 

 .جامعة دمنهور- FLDPقدرات أعضاء هیئة التدریس والقیادات 

اعـــــداد البحـــــوث "تـــــدریب أعضـــــاء هیئـــــة التـــــدریس و معـــــاونیهم علـــــى  2012اغســـــطس  30 - 

 .جامعة دمنهور- FLDPنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس والقیادات بمركز ت" التنافسیة

  المهارات الجودة فى الرعایة على  من الفریق الصحى بمستشفیات االسكنریة 174تدریب عدد  -   

  . 2015نوفمبر  12-11 ایام فى الصحیة، تبع االكادیمیة العربیة للدراسات المتطورة،    

معیـار االصـدار  12و اعضاء هیئة التدریس بجامعـة دمنهـور علـى تدریب مدیرى وحدات الجودة  -

الـــــــى  31/1/2017فــــــى الفتـــــــرة مـــــــن ) 2015(الثالــــــث لهیئـــــــة ضـــــــمان جــــــودة التعلـــــــیم و االعتمـــــــاد 

16/2/2017.  

  

 

  

  :كمتدرب: ثانیا

برنامج " عن  -القاهرة–بالجامعة األمریكیة الدورة التدریبیة في معهد التنمیة اإلداریة  حضور - 

 . 1997یونیه  12:  4في الفترة من " ٕادارة المستشفیات العالجیة تسویق و 
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حضـــور دورة إعـــداد القـــادة الـــذي تنظمـــه وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي بهـــدف تبـــادل  - 

الخبــرات بــین أعضــاء هیئــة التــدریس مــن الشــباب لمواجهــة وٕادارة األزمــات التــي تــواجههم فــي 

فــي الفتــرة مــن . القــاهرة  –حلــوان  –یمیــة داخــل الجامعــة حیــاتهم العلمیــة وقیــادة العملیــة التعل

  . 1998دیسمبر  1: نوفمبر  27

حضور الدورة التدریبیة عن مكافحة العـدوى والمنظمـة بواسـطة رابطـة خریجـي المعاهـد العلیـا  - 

فبرایـــر  25:  24جامعـــة المنصـــورة فـــي الفتـــرة مـــن  –المعهـــد العـــالي للتمـــریض  –للتمــریض 

1999 . 

  التــــــــــــدریب السادســــــــــــة عشــــــــــــر لقیــــــــــــادات التمــــــــــــریض األفارقــــــــــــة التــــــــــــي حضــــــــــــور الــــــــــــدورة - 

  ســـــــبتمبر 22القـــــــاهرة خـــــــالل الفتـــــــرة مـــــــن  –عقـــــــدت بـــــــدار الـــــــدفاع الجـــــــوي مدینـــــــة نصـــــــر 

  :بعنوان 2001أكتوبر  1: 

 "Modern Management techniques in Nursing" 
 

وحـدة ادارة -عـالىتبـع وزارة التعلـیم ال" برنامج االدارة الفعالـة للوقـت و ضـغوط العمـل"حضور  - 

، مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئـة التـدریس و القیـادات   -مشروعات تطویر التعلیم العالى

 . 2005ینایر  17: 15في الفترة من "   -جامعة المنصورة –بكلیة التربیة 

وحــدة ادارة مشــروعات تطــویر -تبــع وزارة التعلــیم العــالى" الســاعات المعتمــدةبرنــامج "حضــور  - 

 –بكلیــة التربیــة ، مشــروع تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس و القیــادات   -عــالىالتعلــیم ال

  .2006ابریل 3-2في الفترة من "   -جامعة المنصورة

" عـن  -جامعـة المنصـورة– مركـز تسـویق الخـدمات الجامعیـةحضور في الدورة التدریبیة في  - 

: 3 فـي الفتـرة مـن"  اراتأسـالیب و مهـ..طریقـك لالحتـراف ..التمیز فى أداء مهنة التمـریض 

  .2006یولیو  6

فـى مركــز ) (Peer Reviewللتـدریب علـى مراجعـة النظـراء  (TOT)حضـور دورة تدریبیـة  - 

 .2006یولیو  9و1یومى ، ضمان الجودة واالعتماد بجامعة المنصورة

برنــــامج االدارة ، و هــــي دورة ادارة االزمــــات" البــــرامج القیادیــــة لالكــــادیمیین"برنــــامج حضــــور  - 

و توكیــد الجــودة و ، برنــامج ادارة المــوارد البشــریة المعاصــرة، عالــة للوقــت و ضــغوط العمــلالف

االداء تطــــویر  مركـــز -تبــــع وزارة التعلـــیم العــــالى،   االعتمـــاد فــــي مؤسســـات التعلــــیم العـــالي

جامعـة  –بكلیـة التربیـة ، مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس و القیـادات   -الجامعى

  .2006سبتمبر   18-10ي الفترة من ف" -المنصورة

فــى مركــز ضـــمان " منهجیــة كتابــة التقریـــر الــذاتى الســنوى للكلیــة"حضــور دورة تدریبیــة عــن  - 

 .2006أكتوبر  2یوم ، الجودة واالعتماد بجامعة المنصورة
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فـى " برنامج  الدراسات العلیا و التعرف علـى امكانیاتـة و تطبیقاتـة"حضور دورة تدریبیة عن  - 

 .2007ابریل  3یوم ، ة االتصاالت بجامعة المنصورةمركز تقنی

العداد المدربین لالعتمـاد الـدولي فـى مركـز ضـمان الجـودة  مهدیةالدورة الت  (TOT)حضور - 

لتنمیـــة قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس و  ةالقومیـــ التـــابع للهیئـــة -بجامعـــة طنطـــا-واالعتمـــاد 

 .2008یة یون 29-25في الفترة من ، القیادات

ان الجـودة الدورة التكملیة العـداد المـدربین لالعتمـاد الـدولي فـى مركـز ضـم  (TOT)حضور - 

ــابع للمركــز القــومي لتنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس و  -بجامعــة طنطــا-واالعتمــاد  الت

 .2008یولیة  28-19في الفترة من  ،القیادات

تطــویر  مركــز -لىتبــع وزارة التعلــیم العــا و هــي" تنظــیم المــؤتمرات العلمیــة"برنــامج حضــور   - 

 –بكلیــة التربیــة  ادات،مشــروع تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس و القیــ  -االداء الجــامعى

  .2008موفمبر  11-9في الفترة من " -جامعة المنصورة

 الهیئـــة القومیـــة تبـــع و هـــي" التقـــویم الـــذاتى لمؤسســـات التعلـــیم العـــالي" دورة تدریبیـــةحضـــور  - 

 .2009دیسمبر  31-27 في الفترة من، ، واالعتمادالتعلم جودة لضمان 

 الهیئـة القومیـة تبـع و هـي" المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم العـالي" دورة تدریبیة حضور - 

 2010ینایر  6-2 في الفترة من، ، واالعتمادالتعلم جودة لضمان 

علم الـتجـودة لضـمان  الهیئـة القومیـة تبـع و هـي" التخطـیط االسـتراتیجى" دورة تدریبیة حضور - 

 2010فبرایر  9-8 في الفترة من، ، واالعتماد

الهیئة  تبع و هي" نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعلیم العالى" دورة تدریبیةحضور  - 

 2010فبرایر  24-20 في الفترة من، ، واالعتمادالتعلم جودة لضمان  القومیة

 و هــي" لمؤسســات التعلــیم العــالىالــدورة المكثفــة للمــراجعین الخــارجیین " دورة تدریبیــةحضــور  - 

 2010ابریل  21-19في الفترة من ، التعلم واالعتماد جودة لضمان  الهیئة القومیة تبع

وهـى " برنامج نظام الساعات المعتمدة"على مصفوفة  (TOT)حضور دورة تدریب المدربین  - 

مــایو  20-18تابعــة للمركــز القــومى لتنمیــة قــدرات هیئــة التــدریس و القیــادات، فــى الفتــرةمن 

2013.  

  
  :المؤلفات العلمیة 

  
ـــة التمـــریض ، جامعـــة المنصـــور  -  ـــة بكلی ـــة الثالث ـــاب إدارة التمـــریض للفرق ـــألیف كت ة لعـــام االشـــتراك فـــي ت

 .18214/2005رقم االیداع  2005/2006 ،2004/2005عام  ،2003/2004

 ،2004 وتم نشرة فى مارس Nursing System, theory and design""تألیف كتاب بعنوان   - 

 .                                  2176/2005 رقم االیداع
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 .2004فى ابریل  -جامعة المنصورة–بكلیة التمریض  "دلیل طالبات األمتیاز " األشتراك فى تألیف  - 

أهمیة تصمیم نظام  للتمریض و  -مفهومة" ( النظرة المستقبلیة فى نظام التمریض" تألیف كتیب عن  - 

 .2004فى أغسطس عام ) میم و كیفیه استفادة القیادات التمریضیة منةمبادئ هذا التص

نظــام "بعمــل وطبــع الكتیــب عــن  -وزارة الصــحة و الســكان–تــم التعــاون مــع االدارة المركزیــة للتمــریض  - 

وذلـك  ،ستفادة مما جاء بـة مـن معلومـاتو ارسالة لمدیرات التمریض بمدیریات الصحة لال" التمریض 

  .2004فى أغسطس 

ــألیف كتــاب إدارة التمــریضاال -  للفرقــة الرابعــة بكلیــة   "Nursing Administration"شــتراك فــي ت

 .2004/2005 ة لعام التمریض ، جامعة المنصور 

للفرقــة الرابعــة بكلیــة  "Introduction to Nursing Research "االشــتراك فــى تــألیف كتــاب  - 

رقـم االداع الـدولى ، 7515/2006 اعرقـم االیـد، . 2005/2006 ة لعـام التمـریض ، جامعـة المنصـور 

977.374.180 

، جامعـة  بكلیة التمریض "Clinical Simulation Labs Guideline"االشتراك فى تألیف كتاب  - 

 .4981/2006 رقم االیداع، ، 2005/2006ة لعام المنصور 

ثــة للفرقــة الثال "Hospital Administration for nurses""االشـتراك فــى تــألیف كتــاب بعنــوان  - 

 . 21499/2006 رقم االیداع ،2006/2007ة لعام بكلیة التمریض ، جامعة المنصور 

للفرقــة الرابعــة بكلیــة  "Research Methodology for nurses "االشــتراك فــى تــألیف كتــاب  - 

 . 5924/2007 رقم االیداع ، 2006/2007 ة لعام التمریض ، جامعة المنصور 

للفرقة الثالثـة بكلیـة التمـریض ،   "Nursing Administration" االشتراك فى تألیف كتاب بعنوان - 

 . 23538 رقم االیداع ،2007/2008ة لعام جامعة المنصور 

للفرقـــة الرابعـــة بكلیـــة التمـــریض ، جامعـــة  "Nursing Research "االشـــتراك فـــى تـــألیف كتـــاب  - 

الیــــداع و رقــــم ا 2009/2010، ولعــــام 8318/2008 رقــــم االیــــداع ، 2007/2008 ة لعــــام المنصــــور 

20231/2009  . 

  "Clinical Practice for Nursing Administration" االشـتراك فـى تـألیف كتـاب بعنـوان  - 

، ولعــام 23539 رقــم االیــداع ،2007/2008ة لعــام للفرقــة الثالثــة بكلیــة التمــریض ، جامعــة المنصــور 

 .20230/2009و رقم االداع  2009/2010

بكلیة التمریض ،  الرابعةللفرقة   "Nursing Administration" االشتراك فى تألیف كتاب بعنوان - 

 2015/2016، 2014/2015، 2013/2014، 2012/2013لالعوام  دمنهورجامعة 

  "Clinical Practice for Nursing Administration" االشــتراك فــى تــألیف كتــاب بعنــوان - 

، 2013/2014، 2012/2013لالعــــــــــوام دمنهــــــــــور بكلیــــــــــة التمــــــــــریض ، جامعــــــــــة  الرابعــــــــــةللفرقــــــــــة 

2014/2015 ،2015/2016 
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  .2012/2013 لعام -دمنهورجامعة –بكلیة التمریض  "األمتیاز  دلیل" األشتراك فى تألیف  - 

  
  :المؤتمرات العلمیة المحلیة والعالمیة 

  
التعلـیم والتـدریب " االشتراك في المـؤتمر الـدولي الثالـث للتمـریض عـن أفـاق جدیـدة مـن أجـل صـحة أفضـل  -

  . 1998أكتوبر  28:  26جامعة عین شمس من  –المعهد العالي للتمریض  –" ة والممارس

جامعــة  –كلیــة التمــریض  –االشــتراك فــي المــؤتمر الــدولي التاســع للتمــریض عــن المــرأة نحــو حیــاة أفضــل  -

  . 1998یونیو  25:  22من  –اإلسكندریة 

جامعة عین شـمس  –معهد العالي للتمریض ال –االشتراك وٕالقاء بحث في المؤتمر الدولي الرابع للتمریض  -

وموضـــوع  1999نـــوفمبر  30:  28فـــي الفتـــرة مـــن "  21جـــودة الرعایـــة الصـــحیة تحـــدیات القـــرن " وعنوانـــه 

  :البحث

”Applying a quality improvement standard of care at an Egyptian Red Crescent in 

Alexandria”.  

ثاني لجودة الرعایـة الصـحیة التـي نظمتهـا الجمعیـة المصـریة لجـودة الرعایـة االشتراك في المؤتمر الدولي ال -

  . 1999نوفمبر  25:  23في الفترة من  –شیراتون القاهرة  –الصحیة 

جامعـة اإلسـكندریة  –كلیـة الطـب  –االشتراك في المؤتمر الدولي الثامن عشر لجمعیة الجراحین المصـریة  -

  . 2000فبرایر  8:  6في الفترة من " التفمیم " انه بالتعاون مع جامعة كلیفالند وعنو 

" وعنوانـه  –جامعـة المنصـورة  –كلیة الطـب  –حضور مؤتمر الجمعیة المصریة لمكافحة العدوى والتلوث  -

  . 2000أكتوبر  26:  24دعوة للتطبیق في الفترة من  –نحو معاییر مصریة لمكافحة عدوي المستشفیات 

جامعـة اإلسـكندریة  –كلیـة التمـریض  –ي المؤتمر العلمي الدولي السابع للتمریض االشتراك وتقدیم بحث ف -

.  2000نــوفمبر  23 – 21وعنوانــه نظــره مســتقبلیة لتطــویر مهنــة التمــریض فــي األلفیــة الثالثــة فــي الفتــرة  –

  :وعنوان البحث

"Developing a national patient classification system (PCS) that works in Arab 
republic of Egypt". 

 –جامعــة عــین شــمس  –االشــتراك فــي المــؤتمر الــدولي لألســالیب الحدیثــة إلدارة المستشــفیات كلیــة الطــب  -

  . 2001ینایر  18:  16في الفترة من " األسالیب الحدیثة إلدارة المستشفیات " وعنوانه 

آداب " المصـریة للطـب والقـانون بعنـوان االشتراك وتقدیم بحث فـي المـؤتمر السـنوي التاسـع عشـر للجمعیـة  -

 –معهـــد الدراســـات العلیـــا والبحـــوث  –فـــي قاعـــة المـــؤتمرات " وأخالقیـــات المهـــن الطبیـــة والضـــوابط القانونیـــة 

  :وعنوان البحث 2001نوفمبر  6:  4جامعة اإلسكندریة في الفترة من 

  ".خصوصیة المرضي بالمستشفیات "  
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حــول التحــدیات  ابطــة العلمــاء المصــریین بالوالیــات المتحــدة وكنــداالمــؤتمر الــدولي لر االشــتراك فــي  -

دیسـمبر  30:  28في الفتـرة مـن  –مكتبة اإلسكندریة  –المتقدمة في مجال الصحة والبیئة والسكان 

2002 .  

االشــتراك وٕالقــاء كلمــة علمیــة فــي المــؤتمر الــدولي األول الــذي نظمــه قســم الهندســة الطبیــة تحــت  -

وزیــر التعلــیم العــالي / تحـت رعایــة الســید الــدكتور " الســالمة فــي بیئــة المستشــفیات األمــان و " عنـوان 

وعنـوان الكلمـة  2003فبرایـر  19:  17مدینة نصر في الفترة  –قاعة المؤتمرات  –والبحث العلمي 

  :العلمیة

       "Safety environment among heath workers in hospitals" 

حق الطفل في " سنوي العشرون للجمعیة المصریة للطب والقانون بعنوان االشتراك في المؤتمر ال -

فــي  –جامعــة اإلســكندریة  –فــي قاعــة المــؤتمرات بمعهــد الدراســات العلیــا والبحــوث " الطفولــة اآلمنــة 

  . 2003مارس  13:  11الفترة 

مقــر جامعــة مــؤتمر إدارة األزمــات والكــوارث فــي المنشــات الصــحیة ، والــذي أنعقــد باالشــتراك فــي  -

 21عمــرو موســى األمــین العــام لجامعــة الــدول العربیــة فــي یــوم / الــدول العربیــة تحــت رعایــة الســید 

 . 2003أبریل 

جامعة  –حضور المؤتمر العلمي الثامن لوحدة الغدد الصماء والسكر والمیتابولیزم ، بكلیة الطب  -

ـــــــــــــــــــــــــك –المنصـــــــــــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــــــــــر ، وذل ـــــــــــــــــــــــــرأس الب ـــــــــــــــــــــــــادي الحكمـــــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــــي ن ـــــــــــــــــــــــــام ف   المق

 2003یولیو  25 – 24یومي 

جامعـــة –بكلیـــة التربیـــة بقســـم تكنولوجیـــا التعلـــیم  االشـــتراك والقـــاء كلمـــة علمیـــة فـــى المـــؤتمرالعلمى -

 :عنوان الكلمة العلمیة.  2004مایو  10-9فى الفترة من  -المنصورة

"Computer Technology in Nursing Administration"  

وحدة توكید الجودة و االعتمـاد   العلمى االول الذي نظمته علمیة فى اللقاءاالشتراك و القاء كلمة  -

 .2004نـــوفمبر 21 عفــت هــارون بالكلیـــة بتــاریخ.د.بمـــدرج أ –جامعـــة المنصــورة  –بكلیــة التمــریض

  :عنوان الكلمة العلمیة

 "Quality Management"    

    

 –التمـــریض  كلیـــةب بمركـــز المـــؤتمراتاالشـــتراك فـــي المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الثـــامن للتمـــریض  -

 :تحت عنوان.  2004نوفمبر  29-27في الفترة –جامعة اإلسكندریة 

      "Updates in Nursing"  
 

االشـــتراك وتقـــدیم بحـــث فـــي المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الثـــانى للجمعیـــة المصـــریة لتطـــویر ادارة  -

المستشـفیات  الذى نظمتـة الجمعیـة المصـریة لتطـویر ادارة، المستشفیات و جودة الرعایة الصحیة 

  :وعنوان البحث.  2004دیسمبر   16-15في الفترة   -القاهرة–بفندق بیرامیزا 
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"Developing Ergonomic Proactive Safety Protocol for Hospital Nurses" 

االشــتراك فــي المـــؤتمر القــومى االول للبحــث العلمـــى بمركــز القــاهرة  للمـــؤتمرات بمدینــة نصـــر  -

تحـــت .  2005مـــایو  29-28ة الســـید الـــرئس حســنى مبـــارك فـــي الفتـــرةتحـــت رعایـــ) قاعــة خوفـــو(

 ".منظومة البحث العلمى فى مصر المستقبل" :عنوان

وحاضــرها ،  التــى بثــت مباشــرة بــالقمر الصــناعى مــن أمریكــاالعــالمى  العلمــي المــؤتمرحضــور   - 

باالسكندریة بمركز المؤتمرات المقامة و ، و ستیفن كوفى ، جاك ولش، رودى جولیانى/ االساتذة

  :بعنوان ،  2005 یونیة 15بتاریخ  -

"Principles of leadership, from effectiveness to greatness"  

الواقــع و : تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس و القیــادات "االشـتراك فــي المــؤتمر االول عــن  - 

 . 2005نوفمبر  19فى   -جامعة المنصورة–بمدرج مستشفى االطفال ،  "المستقبل

فـــي المـــؤتمر االول لتطـــویر التعلـــیم االكلینیكـــى  كـــرئیس لجنـــة االعـــالم و االتصـــال االشـــتراك - 

 (HEEPH)بالتعاون مع صندوق تطویر التعلیم العالى  -جامعة المنصورة–الكلیة التمریض 

  : بعنوان.  2005دیسمبر   5-4في الفترة 

"Integration initiative: clinical teaching skills toward future"  

للجمعیـــة المصـــریة لتطـــویر ادارة  الرابـــع االشـــتراك وتقـــدیم بحـــث فـــي المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي - 

ـــــة الصـــــحیة  ـــــة المصـــــریة لتطـــــویر ادارة ، المستشـــــفیات و جـــــودة الرعای ـــــة الجمعی ـــــذى نظمت ال

  :وعنوان البحث. 2006نوفمبر   30-29في الفترة   -القاهرة–ا سونستالمستشفیات بفندق 

"Time management for nurses" 
 

لقطــــاع شــــئون الدرســــات العلیــــا و البحــــوث لتســــویق البحــــوث  الثــــانى مــــؤتمرال االشــــتراك فــــي - 

 6-5 في الفتـرة  -جامعة المنصورة– المؤتمرات بمستشفى االطفالبمركز  الجامعیة التطبیقیة

 .2006دیسمبر 

 ریـــق الـــي المســـتقبل الط: ضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد فـــي التعلـــیم العـــالي مـــؤتمر االشـــتراك فـــي - 

  .2007ر ینای 16 في  -قاهرةجامعة ال– ريبقاعة االحتفاالت الكب

كلیة التمریض - فى المؤتمر الدولى لرابطة خریجى كلیات التمریضو تقدیم بحث االشتراك  - 

   Health services between academic and field"  -جامعة االسكندریة–

practice" البحث عنوان. 2007 ابریل 12:14فى الفترة من:  

"How to write meaningful standards: updating clinical skills of adult nursing 
department, Faculty of Nursing, Mansoura University". 

ــــث و العشــــرون  مــــؤتمرال االشــــتراك فــــي  - ــــة التجــــارة  العلمــــى العــــالمى الثال و  -جامعــــة المنصــــورة–لكلی

 :عن 2007یولیو  30-28 في الفترةبیة للعلوم و التكنولوجیا و النقل البحرى باالسكندریة  االكادیمیة العر 

  "ء التحدیات المعاصرةأستراجیات تطویر مؤسسات التعلیم العالى بالوطن العربى فى ضو "
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االشتراك في المؤتمر العلمـي الـدولي التاسـع لكلیـه التمـریض و المؤتمرالثـانى للجمعیـه العلمیـه  - 

  :وعنوانه2007نوفمبر  22 – 20في الفترة  –جامعة اإلسكندریة  –التمریض العربیة لكلیات

  "الرؤیه و التحدیات: االعتماد و التمریض"                    

 -فرع دمنهور –جامعة اإلسكندریة و تقدیم بحث في المؤتمر العلمي الدولي االول لاالشتراك  - 

 :، وعنوان البحث "لجودة مطلب قومىا: "وعنوانه2008اغسطس  14-13في الفترة 

"Nurses' occupational stress and its effect on quality patient care" 

 Universityبالتعـاون  مـع  -جامعة المنصورة–لكلیه التمریض  االولالعلمي الدولي  الیوم االشتراك في -

of Central Lancashire, UK  و عنوانة 2008ینایر  24في:  

"Making childbirth safer: applying evidence based practice"  

فـي   -جامعة المنصـورة–بكلیة التمریض  لقسم ادارة التمریض العلمى االول مؤتمرلكرئیس لاالشتراك  - 

  :وعنوانة 2008مارس  23

"First Management Day: recent issues and trends of nursing administration" 
 للمجلــــس التمریضــــى االردنــــى بــــاالردن الثــــانى المــــؤتمر العلمــــي الــــدوليبحــــث فــــي  االشــــتراك وتقــــدیم - 

 ابریـل  24-23فـي الفتـرة   The less traveled road: search for new realities""بعنـوان

  :وعنوان البحث. 2008

"Managing change in inpatient units using Lewin's theory"  
  

، ریین و االمریكـــانلرابطـــة العلمـــاء المصـــ الخـــامس و الثالثـــون العلمـــي الـــدوليفـــي المـــؤتمر  االشـــتراك - 

  The recent in modern education"" بعنـوان المنعقـد فـى المجلـس االعلـى للجامعـات بالقـاهرة

 . 2008 دیسمبر  29-27في الفترة 

 :بعنوان ك بمالیزیااراو بجامعة سالمنعقد  العلمي الدوليفي المؤتمر  االشتراك - 

 - 1st Biennial International Evidence-based Nursing" " 2008 یونیة 89-27في الفترة . 

  :وتقدیم بحث بعنوان   

 - "Effect of transformational and transactional leadership behaviors of 
first-line manager on staff nurses' commitment" 

  

مارس  24في   -جامعة المنصورة–بكلیة التمریض  دارة التمریضلقسم ا العلمى الثانى مؤتمرلرئیس ا - 

  :وعنوانة 2009

"Second Management Day: Legal and ethical issues in nursing practice" 
ـــة التمـــریض ل العـــالمى االول العلمـــى مـــؤتمرلا ســـكرتیر عـــام -   28- 27فـــي   -جامعـــة المنصـــورة–كلی

  "تعلم و ممارسة و بحث: یضر م التمابداع فى علو " :وعنوانة 2009 أكتوبر

"Innovation in nursing Science: Education, practice, and Research" 
  :وتقدیم بحث بعنوان   
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"Occupational stress and its effect on quality patient care" 

معیة الج"التابع ل   - الطباء و المهن الصحیة المساعدةل الدولى الثانى مؤتمرالحضور  - 

 .2010 أبریل 8- 7القاهرة، في –" الدولیة لوظائف الطب المساعد

 –كلیة التمریض الذي نظمته الثانىالعلمى مؤتمر الدولى راك و القاء كلمة علمیة فى الاالشت - 

.  2012یونیة 25- 24 فى "High Tech Nursing" و عنوانة  –جامعة المنصورة 

  :عنوان الكلمة العلمیة

"Accreditation needs effective leaders:WHY?"  

تعزیز الوعى الصحى للوقایة من فیروس "، االول لنقابة التمریض بالبحیرة مؤتمرالحضور  - 

 .2013 دیسمبر 25،  في "سى

حضورمؤتمر و احتفالیة قطاع التعلیم العالى و الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و  - 

 .2015مایو  25في   االعتماد، بقاعة االحتفاالت بجامعة القاهرة 

ادارة التمریض الذي نظمته مؤتمر الدولى العلمى الثانى الراك و القاء كلمة علمیة فى االشت - 

 :و عنوانة -المملكة العربیة السعودیة – بمنطقة المدینة المنورة

  "Transforming nursing practice through research" اغسطس  20- 17 فى

  :عنوان الكلمة العلمیة.  2015

 - ”Socioal-emotional intelenge and leadership skills among nurse 
managers” 

. 2015نوفمبر  18حضور الیوم العلمى الثانى لقسم ادارة التمریض بجامعة دمنهور فى - 

 ”New vision in nursing management“: تحت عنوان

الســكندریة باالشــتراك مــع جامعــة عــالمى بكلیــة تمــریض االالمــؤتمر العلمــي االشــتراك وتقــدیم بحــث فــي  - 

  :وعنوان البحث. 2016 ینایر  5-4في الفترة   Nursing care science""بعنوان لینیاس بالسوید،

“Developing Ergonomic Proactive Safety protocol for hospital nurses”  

. 2016 سمار  30فى حضور المؤتمر العلمى الرابع لقسم ادارة التمریض بجامعة المنصورة  - 

 ”Magnet enviornment for nursing practice“: تحت عنوان

 15حضور مؤتمر الملتقى المعلوماتى االول لمركز تكنولوجیا المعلومات بجامعة دمنهور  فى - 

 ”صناعة مصر....مستقبل مصر“: تحت عنوان. 2016اغسطس 

-ركز ضمان الجودة تبع م - تحضیر و تنفیذ الملتقي الطالبي لجودة التعلیم بجامعة دمنهور - 

 2017ابریل  4بجامعة دمنهور یوم 

  

  :حلقات العمل
جامعــة  –االشــتراك فــي ورشــة العمــل التــي أقامهــا قســم إدارة التمــریض بالمعهــد العــالي للتمــریض  - 

  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة  باالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع الیابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني للتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــات االمتیـــــــــــــــاز فـــــــــــــــي الفت   رةالفنـــــــــــــــي وعنوانـــــــــــــــه مراجعـــــــــــــــة القـــــــــــــــوانین المنظمـــــــــــــــة للطالب

  . 1997دیسمبر  1: نوفمبر  30

النظـرة " االشتراك في ورشة عمل لطلبة جامعة المنصورة التي نظمتها الجامعة وكان موضـوعها  - 

  . 1999أكتوبر  12في " المستقبلیة لتطویر العملیة التعلیمیة 

شــیراتون  –االشــتراك فــي ورشــة العمــل التــي نظمتهــا الجمعیــة المصــریة لجــودة الرعایــة الصــحیة  - 

 :تحت عنوان 1999نوفمبر  22:  20في الفترة من  –لقاهرة ا

"Strategic planning in health care" 

والتـي نظمتهـا  Training of Trainers" االشتراك في ورشة العمل الخاصة بتدریب المتدربین  - 

فـي الفتـرة مـن  –وزارة الصحة باالشتراك مع مشروع جون سنو وكلیة التمریض جامعة المنصورة 

  :تحت عنوان 2000دیسمبر  16:  4

"Competency Based Curriculum" 

كلیــــة  –المشــــاركة وٕالقــــاء محاضــــرة فــــي ورشــــة العمــــل الخاصــــة بإعــــداد وتطبیــــق وتقیــــیم المــــنهج العلمــــي  - 

والقیــــام بتــــدریب أعضــــاء هیئــــة  2001نــــوفمبر  8:  7فــــي الفتــــرة مــــن  –جامعــــة المنصــــورة  –التمــــریض 

  .عناصر وخطوات تصمیم المنهج العلميالتدریس المشاركین عن موضوع 

االشتراك في ورشة العمل التي نظمتهـا جـامعتي المنصـورة والمنوفیـة باالشـتراك مـع المعهـد العـالي للتعلـیم  - 

IIE - DD2  تحت عنوان 2002 اغسطس 8یوم:  

"Evidence based medicine and nursing research" 
  
لت�دریب   -جامعة االس�كندریة -فى كلیة التمریض   JHPIEGOاالشتراك فى ورشة العمل التى نظمتھا  - 

تح��ت  2004م�ارس  24-14ف�ى الفت�رة  الم�دربین م�ن أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس بكلی��ات الط�ب والتم�ریض
  :عنوان 

 "Teaching Skills Workshop" 
لتدریب  –جامعة المنصورة  -المشازكة و القاء محاضزة فى ورشة العمل التى نضمتھا كلیة التمریض  -

:بعنوان 2004مایو 25 -23فى الفتزة من لمدربین من أعضاء ھیئة التدریس ا   

"(TOT) Second Generation Workshop at Mansoura University" 

و التـى حاضـر فیهـا االسـتاذ  -جامعـة المنصـورة-كلیـة التمـریض  شة العمل التي نظمتهـااالشتراك في ور  - 

 ابریـل 2وم یـ یرالنـد بالوالیـات المتحـدة،ات البحـث بجامعـة مهنرى سیلفرمان رئیس لجنـة أخالقیـ/ الدكتور 

 "أخالقیات البحث العلمى فى المجال الطبى": تحت عنوان 2005

فى ورشة  بخصوص تعریف أعضاء ھیئة التدریس باستمارات جمع البیانات  ةالمشازكة و القاء محاضر - 
دراسة میدانیة "  :بعنوان  2005 بریلا 18یوم  –جامعة المنصورة  -متھا كلیة التمریض ى نظالعمل الت

  "لمعرفة مدى انتشار مرض السكرى و تحسین جودة الحیاة لدى مرضى السكرى بقریة الفروسات
 -كلیة التمریض ب مشروع تطویر التعلیم العالى مھافى ورشة العمل التى نظ   ةالمشازكة و القاء محاضر - 

  :بعنوان لمة العلمیةو الك ،2005 ابریل  24-23 ىیوم –جامعة المنصورة 
 "Self Assessment"  



 22

ورش العمــل التابعــة لوحــدة توكیــد الجــودة و االعتمــاد االكــادیمى  االشــتراك و القــاء محاضــرات علمیــة فــى - 

  :عن-جامعة المنصورة-بكلیة التمریض 

  .2004نوفمبر  6تقریر البرنامج یوم  -

  .2004اكتوبر  26التقییم الداخلي للعملیة التعلمیة یوم  -

  2004نوفمبر  1تقریر المواد یوم  -

  .2005فبرایر  27یوم التطبیق العملي لتقریر المنھج  -

  .2005ابریل  26كتابة توصیف البرنامج یوم  -

  .2005اكتوبر  15الجودة و تعلیم التمریض یوم  -

- course portfolio –staff portfolio 5-8  2006فبرایر.  

–مجدى أبو ریان . د.أ رعایة تها مركز تطویر االداء الجامعى تحتاالشتراك في ورشة العمل التي نظم - 

  :تحت عنوان 2005مایو  7یوم  -جامعة المنصورة-بكلیة التجارة  -رئیس الجامعة

  ".دور التكنولوجیا فى تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس و تقییم االمتحانات و استخراج االستبیانات" 

 - جامعة المنصورة- تربیة بكلیة ال - ظمتها مركز تطویر االداء الجامعىاالشتراك في ورشة العمل التي ن - 

  ".مواصفات البرنامج و تقریر البرنامج: " تحت عنوان 2005یونیة 14 یوم

االشــتراك فــي تنظــیم والقــاء كلمــة فــى ورشــة العمــل التــي نظمتهــا وحــدة ضــمان الجــودة و االعتمــاد بكلیــة  - 

رفـع كفـاءة العـاملین بكلیـة التمـریض : " تحت عنـوان 2005 ویولی 12یوم  -جامعة المنصورة-التمریض 

  "لضمان الجودة

  -جامعة المنصورة-االعداد و االشتراك في ورشة العمل التي نظمها قسم ادارة التمریض بكلیة التمریض  - 

  :تحت عنوان 2005 أغسطس 2یولیو الى  31فى الفترة من 

"Improving clinical practice in nursing administration department"  

و التـى حاضـر  -جامعة المنصـورة-االشتراك في ورشة العمل التي نظمتها كلیة الطب و كلیة التمریض  - 

، هنرى سیلفرمان رئیس لجنة أخالقیات البحـث بجامعـة میرالنـد بالوالیـات المتحـدة / فیها االستاذ الدكتور 

أخالقیـــات البحـــث ": تحـــت عنـــوان 2005ر أكتـــوب 1 –ســـبتمبر  29و ذلـــك یـــومى الخمـــیس و الســـبت    

  "العلمى فى المجال الطبى

 11یــوم  -االشــتراك فــى ورشــة العمــل التــي نظمهــا مركــز ضــمان الجــودة و االعتمــاد بجامعــة المنصــورة - 

  "التقییم الذاتى فى كلیات جامعة المنصورة"  :تحت عنوان 2005دیسمبر 

جامعـــة - الهندســـةبكلیـــة  - ودة و االعتمـــاد ضـــمان الجـــاالشـــتراك فـــي ورشـــة العمـــل التـــي نظمهـــا مركـــز  - 

الــذاتى  تقریــرالالبرنــامج و  توصــیف تقریــر المقــررات و"  :تحــت عنــوان 2006یونیــة 18یــوم  -المنصــورة

  ".السنوى

المشازكة و القاء محاضرة  فى ورشة العمل و الم�ؤتمر الخت�امى لمش�روع تط�ویر المھ�ارات االكلینیكی�ة  - 

 :بعنوان  2006 مایو 10-9یومى  –امعة المنصورة ج -التى نضمتھا كلیة التمریض 
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"Credit hour system awareness"                                   

 الهندسةبكلیة  ضمان الجودة و االعتماد التي نظمها مركز كة و القاء محاضرة  فى ورشة العمل المشار - 

  :تحت عنوان 2006 أكتوبر 1یوم  -جامعة المنصورة- 

"Peer Review"                                  

معــة جا-الشــتراك فــي ورشــة العمــل التــي نظمتهــا شــئون خدمــة المجتمــع و تنمیــة البیئــة  بكلیــة التمــریض ا - 

 "الفحص الذاتى للثدى للوقایة من االورام: "تحت عنوان ،2007ینایر  14یوم  -المنصورة

میـــة لضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد  مـــع وحـــدة ضـــمان االشـــتراك فـــي ورشـــة العمـــل التـــي نظمتهـــا الجنـــة القو  - 

المعـــاییر االكادیمیـــة :  " تحـــت عنـــوان، 2007، فبرایـــر 28الجـــودة و االعتمـــاد  بجامعـــة المنصـــورة  یـــوم 

   ."المرجعیة القومیة

االشتراك في ورشة العمل التـي نظمتهـا الجنـة القومیـة لضـمان الجـودة و االعتمـاد   بجامعـة القـاهرة  یـوم  - 

  : تحت عنوان ،2007مارس 10

"Basic peer reviewer workshop"  

شـــتراك فـــي ورشـــة العمـــل التـــي نظمهـــا مركـــز ضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد البیئـــة  بجامعـــة عـــین شـــمس  اال - 

  : تحت عنوان ،2007 مارس 29-28یومى 

"National academic reference standards" 

امعـة بج -لجنة القومیـة لضـمان الجـودة و االعتمـاد  الشتراك في ورشة العمل التي العمل التي نظمتها اا - 

  : تحت عنوان ،2007اكتوبر 27یوم   -حلوان 

"Developing the role of leaders in improving quality and quality assurance in 
Institutions" 

جامعــة -   ضــمان الجـودة و االعتمـادالتـي نظمهـا مركـز المش�ازكة و الق��اء محاض�رة  ف��ى ورش�ة العم��ل  - 

  :بعنوان،  2007اكتوبر 29 یوم -المنصورة

"Faculty of Nursling's application of action plan"                                   

جامعـــة - بكلیـــة التمـــریضضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد مهـــا مركـــز تالتـــي نظورش���ة العم���ل  إعـــداد وتنفیـــذ - 

  :بعنوان،  2008مایو  31 یوم -المنصورة

"Faculty of Nursling research plan 2008-2013"  

جامعـــة - بكلیـــة التمـــریضضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد مهـــا مركـــز تالتـــي نظورش���ة العم���ل  إعـــداد وتنفیـــذ - 

  :بعنوان 2008یونیة  23 یوم -المنصورة

"Decision making"  
جامعـــة - تمـــریضبكلیـــة الضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد مهـــا مركـــز تالتـــي نظورش���ة العم���ل  إعـــداد وتنفیـــذ - 

  :بعنوان 2008یونیة  24 یوم -المنصورة

"Conflict resolution"  
جامعـــة - بكلیـــة التمـــریضضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد مهـــا مركـــز تالتـــي نظورش���ة العم���ل  إعـــداد وتنفیـــذ - 

  :بعنوان 2008یولیة  10-8فى الفترة  -المنصورة
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"International scientific publication"  
  

جامعـــة - بكلیـــة التمـــریضضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد التـــي نظمهـــا مركـــز العم���ل  ورش���ة االشـــتراك فـــى - 

اع�داد التوص�یف ال�وظیفى للج�ان المنیثق�ة م�ن لجن�ة ":بعنوان 2008یولیة  26-25فى الفترة  -المنصورة

 "التیسیر

جامعـــة - بكلیـــة التمـــریضضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد التـــي نظمهـــا مركـــز ورش���ة العم���ل  االشـــتراك فـــى -

   "استراتیجیة الكلیة" :بعنوان 2008دیسمبر  20-13فى  -ةالمنصور 

ـــذ -  ـــة التمـــریضضـــمان الجـــودة و االعتمـــاد التـــي نظمهـــا مركـــز ورش���ة العم���ل  إعـــداد وتنفی جامعـــة - بكلی

  :بعنوان 2009مارس  24فى الفترة  -المنصورة

  "ربط البحث العلمى و احتیاجات المجتمع"

 13فـى   -جامعـة المنصـورة- بكلیـة التمـریض دارة التمـریضمها قسم االتي نظورشة العمل  إعداد وتنفیذ - 

  :بعنوان 2009یولیه 

  "التعرف على طرق تحسین جودة عملیة اعطاء العالج العلمى"

 2009أكتـــوبر  25فــى   -جامعـــة المنصــورة- متهـــا كلیــة التمــریضالتــي نظورش���ة العم��ل  إعــداد وتنفیــذ - 

  Research Publication in International Journals""         :بعنوان

 -جامعـة المنصـورة- االدارة العامـة للمكتبـات–متهـا قطـاع الدراسـات العلیـا نظیالتـي ورشة العمل  حضور - 

اســـتخدام اســـالیب قیـــاس االهمیـــة العلمیـــة للـــدوریات و االستشـــهادات و "  :بعنـــوان 2010مـــایو  25فـــى  

 "  معامل تأثیر الدوریات

 12فــى  -جامعــة المنصــورةبضــمان الجــودة و االعتمــاد ركــز التــي التــي نظمهــا مورش��ة العم��ل  حضــور - 

 "  الخطة االستراتیجیة"  :بعنوان 2010أكتوبر 

 :بعنوان 2011سبتمبر  7فى  - بجامعة الزقازیق التي التي نظمتها كلیة التمریض ورشة العمل  حضور - 

Best practice in nursing education"                "

بجامعـــة  التـــي نظمهـــا مركـــز تطـــویر نظـــم تقـــویم الطـــالب و االمتحانـــات  رش���ة العم���لو حضـــور - 

صـمیم االمتحانـات و تقنیـات اعـداد و انشـاء و ت" :بعنـوان 2012مـارس  11-10فـى  -دمنهور 

 ".بنوك االسئلة

 EDU-MASTER Training and developmentالتي التي نظمها ورشة العمل  حضور - 

Center, -  بعنوان 2012یولیة  5فى: "Business communication skills"                "               

 EDU-MASTER Training and developmentالتي التي نظمها ورشة العمل  حضور - 

Center, -  بعنوان 2012یولیة  7فى:"Stress management and crisis "                               

 EDU-MASTER Training and developmentالتي نظمها  التيورشة العمل  حضور - 

Center, -  بعنوان 2012یولیة  9فى: "Creative thinking "                "               
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 EDU-MASTER Training and developmentالتي التي نظمها ورشة العمل  حضور - 

Center, -  بعنوان 2012یولیة  11فى: "Memory and remembering "                "               

 EDU-MASTER Training and developmentالتي التي نظمها ورشة العمل  حضور - 

Center, -  بعنوان 2012یولیة  27فى: "Management priorities "                "               

 Leadership, Management and ,التي التي نظمها  البرنامج االشتراك عبر االنترنت فى - 

, -USA–project USAID Governance -  2013مایو  17الى  2013فبریر 18من ،

  :بعنوان

 -  "The virtual leadership development program " 
                               

 Leadership, Management ,التي التي نظمها ورشة العمل  االشتراك عبر االنترنت فى -  

 ,-USA–project USAID nd Governance a -  اغسطس 20الى  اغسطس 18من 

   :بعنوان، 2013

 -  " Blended learning " 

 Leadership, Management ,التي التي نظمها ورشة العمل  االشتراك عبر االنترنت فى - 

, -USA–project USAID and Governance  -  سبتمبر 81الى  سنتمبر 61من 

  :بعنوان، 2013

 - "Optimizing your monitoring and evaluation (m&E) team performance" 
 

 22حضــور ورشــة العمــل التــى نظمتهــا لجنــة تخطــیط القطــاع بــالمجلس االعلــى للجامعــات فــى  - 

 "دبلوم التمریض التخصصى: "، بعنوان2013دیسمبر 

  

 Leadership, Management and ,التي التي نظمها العمل االشتراك فى ورشه  - 

 ,-USA–project USAID Governance -  بعنوان، 23/1/20142013- 1/ 21من: 

"Women in leadership" 

حضـــور ورشـــة العمـــل الدولیـــة التـــى نظمهـــا المعهـــد العـــالى للصـــحة العامـــة بالتعـــاون مـــع جامعـــة  - 

 : ، بعنوان2014نوفمبر  12-9النوس بالسوید، فى الفترة من 

Medical informatics in health and allied Health”"  

 ، فــــى -جامعــــة دمنهــــور–عمــــل ورشــــة عمــــل التــــى نظمهــــا وحــــدة التــــدریب بكلیــــة التمــــریض  - 

 : ، بعنوان15/9/2015

Nursing Critique”" 

مركـز تنمـة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدریس و القیـادات بجامعـة    حضور ورشة العمـل التـى نظمـه - 

 : ، بعنوان10/3/2016، فى دمنهور
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 "النزاهة و الشفافیة و التوعیة بمخاطر الفساد و سبل منعه نشر اجراءات"

حضـــــور ورشـــــة العمـــــل التـــــى نظمتـــــه الهیئـــــة القومیـــــة لضـــــمان جـــــودة التعلـــــیم و االعتمـــــاد، فـــــى  - 

 : ، بعنوان24/4/2016

  "2016االصدار الثالث یولیو  –معاییر اعتماد كلیات و معاهد التعلیم العالى "

، 19/11/2016ضـــمان جـــودة التعلـــیم و االعتمـــاد، فـــى عمـــل ورشـــة العمـــل التـــى نظمتـــه وحـــدة  - 

 : بعنوان

  "(NARS)المعاییر المرجعیة القومیة االكادیمیة المرجعیة "

  

  

  ):حضور -اعداد(الندوات العلمیة 
  

حضور الندوة العلمیة بعنوان النظـرة التمریضـیة لجـودة الرعایـة الصـحیة لـألم وحـدیثي الـوالدة  - 

  . 1998دیسمبر  2بتاریخ  –معة القاهرة جا –المعهد العالي للتمریض  –

رابطة خریجي المعاهد العلیا للتمریض باإلسكندریة  –حضور ندوة عن اإلدمان التي نظمتها  - 

  . 1999دیسمبر  3

حضـــور النـــدوة الثقافیـــة عـــن دور الشـــباب فـــي خدمـــة المجتمـــع التـــي أقامتهـــا رعایـــة الشـــباب  - 

فبرایــر  14جامعــة المنصــورة بتــاریخ  –اب بالمعهــد العــالي للتمــریض بالتعــاون مــع كلیــة اآلد

2000 .  

ـــات  Information Technologyحضـــور نـــدوة عـــن  -  التـــي نظمتهـــا رابطـــة خریجـــي كلی

  . 2001أغسطس  22التمریض باإلسكندریة بتاریخ 

التـي " الوقایـة خیـر مـن العـالج " حضور الندوة العلمیة عـن حملـة الوقایـة مـن أمـراض الكبـد  - 

ضــي الكبــد بالدقهلیــة باالشــتراك مــع مجلــس القــومي للمــرأة بالدقهلیــة نظمتهــا جمعیــة رعایــة مر 

 . 2002إبریل  24بتاریخ 

مهارة  –القیادة  ةمهار (االشتراك في إعداد وتنظیم وتنفیذ الندوة العلمیة عن المهارات اإلداریة  - 

جامعــة  –التــي نظمتهــا كلیــة التمــریض مــع كلیــة الطــب ) حــل المشــاكل ومهــارة اتخــاذ القــرار

 .2003دیسمبر  9كمال الدین أحمد بتاریخ /  .د.افي مدرج  –نصورة الم

التـي نظمتهـا " فـي الوقایـة مـن مـرض اإلیـدز الشـبابدور "ة بعنوان انیحضور الندوة العلمیة الث - 

كمـال الـدین . / د. المقامـة فـي مـدرج أ –جامعـة المنصـورة  –كلیة التمریض مع كلیة الطـب 

 .2003دیسمبر  15أحمد بتاریخ 

المقامـة بقاعـة " دور المـرأة فـي التنمیـة و المشـاركة السیاسـیة " ر الندوة الثقافیة بعنوان حضو  - 

 .2004فبرایر 16بتاریخ  -كلیة الحقوق –السنهورى 
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التـــــي نظمتهــــا كلیـــــة "  تطبیـــــق نظــــام الســـــاعات المعتمــــدة" حضــــور النــــدوة الثقافیـــــة بعنــــوان  - 

دارت النــدوه و ا،  ســمعیة و البصــریةالمقامــة فــي القاعــة ال –جامعــة االســكندریة  –التمــریض

 .2004یونیة  19بتاریخ  نادیة طة . د.ا

حضــور نــدوة علمیــة عــن طریقــة اعــداد مــنهج أكــادیمى التــي نظمتهــا وحــدة توكیــد الجــودة و  - 

أكتــوبر  26فــي مكتــب عمیــد الكلیــة بتــاریخ  –جامعــة المنصــورة  –االعتمــاد  بكلیــة التمــریض

2004. 

وتنفیـذ النـدوة العلمیـة عـن ادارة الجـودة التـي نظمتهـا وحـدة توكیـد االشتراك فـي إعـداد وتنظـیم  - 

فـــي مكتـــب وكیـــل الكلیـــة بتـــاریخ  –جامعـــة المنصـــورة  –الجــودة و االعتمـــاد  بكلیـــة التمـــریض

 .2004نوفمبر 1

" ا سـتراجیات التغییـر لتحقیـق الجـودة"االشـتراك فـي إعـداد وتنظـیم وتنفیـذ  النـدوة العلمیـة عـن  - 

فـــي  –جامعـــة المنصـــورة  –توكیـــد الجـــودة و االعتمـــاد  بكلیـــة التمـــریضالتـــي نظمتهـــا وحـــدة 

  .2004نوفمبر 6مكتب وكیل الكلیة بتاریخ 

التـى نظمتهـا " االدوار المختلفة للمرأة فى االسالم"االشراف على اعداد وتنفیذ ندوة دینیة عن  - 

. د.فــى مـــدرج أ التــى أقیمـــت ، ادارة النشــاط الثقــافى بالتعـــاون مــع مدیریـــة االوقــاف بالدقهلیـــة

  .2004دیسمبر  18بتاریخ      -جامعة المنصورة –عفت هارون بكلیة التمریض

" بعنـوان  ،  انـیس منصـور / التـى حاضـرها الكاتـب الصـحفى االسـتاذ حضور الندوة الثقافیـة - 

 –المقامــة بقاعــة الســنهورى "  )فــى اطــار مشــروع العــودة للجــذور(تنمیــة الــوالء لــدى الشــباب 

 .2004دیمسبر 22بتاریخ  -كلیة الحقوق

التــي " التطبیــق العملــى لتقریــر المــنهج"االشــتراك فــي إعــداد وتنظــیم وتنفیــذ النــدوة العلمیــة عــن  - 

فـــى مركـــز  –جامعـــة المنصــورة  –نظمتهــا وحـــدة توكیــد الجـــودة و االعتمـــاد  بكلیــة التمـــریض

 .2005فبرایر  27تطویر التعلیم بتاریخ 

الممرضـــة عامـــل فعـــال مغیـــر فـــى "نـــدوة العلمیـــة عـــن االشـــتراك فـــي إعـــداد وتنظـــیم وتنفیـــذ ال - 

المقامة فى  –جامعة المنصورة  –التي نظمها قسم ادارة التمریض بكلیة التمریض" المستشفى

 .2005مارس 30قاعة المؤتمرات بكلیة العلوم بتاریخ 

هنرى سیلفرمان رئیس لجـان أخالقیـات البحـث / التى حاضرها الدكتور حضور الندوة العلمیة - 

المقامـة "  أخالقیات البحث العلمى فى المجـال الطبـى" بعنوان  ،  -بجامعة میرالند–لمى الع

 .2005ابریل 2 بتاریخ  -العلوم بكلیة

-2004القواعد واللوائح المنظمة للجان العلمیة الدائمة لعام "إعداد وتنظیم وتنفیذ  ندوة عن  - 

 –جامعــــة المنصــــورة  –ضالتــــى حضــــرها جمیــــع أفــــراد هیئــــة التــــدریس بكلیــــة التمــــری" 2007

 .2005مایو  3بتاریخ  ،المقامة فى مركز تطویر التعلیم بالكلیة
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التــى حضـرها أفـراد هیئــة "  نظــم و قـوانین ترقیـات أعضــاء هیئـة التـدریس" حضـور نـدوة عـن  - 

بقاعـة  -جامعة االسـكندریة–و المقامة  بكلیة التمریض  ،التدریس بكلیات التمریض المختلفة

  .2005أكتوبر  3بتاریخ ، ت بالكلیةالسمعیا

فـــى  واجبـــات المـــرأة"لثقافیـــة بالكلیـــة عـــن اعـــداد وتنفیـــذ و حضـــور نـــدوة دینیـــة كرائـــد اللجنـــة ا  - 

التــى نظمتهــا ادارة النشــاط الثقــافى بالتعــاون مــع مدیریــة االوقــاف و االزهــر الشــریف " االســالم

  -عــة المنصــورةجام –عفــت هــارون بكلیــة التمــریض. د.التــى أقیمــت  فــى مــدرج أ ،بالدقهلیــة

 .2005نوفمبر  27بتاریخ   

التمــریض والممرضــة "اعــداد وتنفیــذ و حضــور نــدوة دینیــة كرائــد اللجنــة الثقافیــة بالكلیــة عــن  - 

التــى حضــرها أفــراد هیئــة التــدریس "  كیفیــة اعــداد تقریــر الكلیــة الســنوى" حضــور نــدوة عــن 

 12بتاریخ  ،السمعیات بالكلیة بقاعة -جامعة المنصورة–و المقامة  بكلیة التمریض  ،بالكلیة

  .2006مارس 

فــن ادارة الوقــت و تــأثیرة علــى جــودة "االشــتراك فــي إعــداد وتنظــیم وتنفیــذ النــدوة العلمیــة عــن  - 

 –جامعــة المنصــورة  –التــي نظمهــا قســم ادارة التمــریض بكلیــة التمــریض" العنایــة التمریضــیة

 .2006 دیسمبر 3بتاریخ  مركز الخدمات بمجمع الخدمات الطالبیةالمقامة فى قاعة 

وحـدة هـا تالتـي نظم" التعلـیم االلكترونـي و االدارة االكترونیـة"االشتراك في الندوة العلمیة عـن  - 

مركــــز تقنیــــة المقامــــة فــــى قاعــــة  –جامعــــة المنصــــورة  –بكلیــــة التمــــریض التعلــــیم االكترونــــي

 .2007فبرایر 18بتاریخ  المعلومات بمجمع الخدمات الطالبیة

" Quality Management in Health Care"عـن االولـى لنـدوة العلمیـة االشـتراك فـي ا - 

قاعـة الالمقامـة فـى  – سـكندریةجامعـة اال –بكلیة التمریض قسم ادارة التمریض-التي نظمها 

 .2007مایو  10بتاریخ  الزرقاء

 Nurse managers: opportunities and"عــن  الثانیــةاالشــتراك فــي النــدوة العلمیــة  - 

challenges "  ســكندریةجامعــة اال –بكلیــة التمــریض قســم ادارة التمــریض-التــي نظمهــا – 

 .2008مایو  12بتاریخ  الزرقاءقاعة الالمقامة فى 

 Relationship between"االشـــتراك فـــي إعـــداد وتنظـــیم وتنفیـــذ النـــدوة العلمیـــة عـــن  - 

scientific research and community needs "تهـا لجنـة البحـث العلمـىالتـي نظم 

مركــز الخــدمات بمجمــع الخــدمات المقامــة فــى قاعــة  –جامعــة المنصــورة  –كلیــة التمــریضب

 .2009 مارس 24بتاریخ  الطالبیة

جامعــة ب الخاصــة بأخصــائیات التمــریض " Time management"علمیــة عــن عمــل نــدوة  - 

 .2010 مارس 15بتاریخ  ز الكلىمركالمقامة فى قاعة  –المنصورة 
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الممرضـــة عامـــل فعـــال مغیـــر فـــى "وتنفیـــذ النـــدوة العلمیـــة عـــن  االشـــتراك فـــي إعـــداد وتنظـــیم - 

المقامة فى  –جامعة المنصورة  –التي نظمها قسم ادارة التمریض بكلیة التمریض" المستشفى

 .2005مارس 30قاعة المؤتمرات بكلیة العلوم بتاریخ 

 How to make a successful"ظـیم وتنفیـذ النـدوة العلمیـة عـن االشـتراك فـي إعـداد وتن - 

research paper " 2012 مایو21بتاریخ  –جامعة دمنهور –كلیة التمریضالتي نظمتها. 

بتاریخ  – بجامعة دمنهور  "انفلونزا الخنازیر بین التهویل و التهوین"علمیة عن حضور ندوة  - 

 .2014 فبرایر 27

بتـاریخ جامعة االسـكندریة –حضور الیوم العلمى الثامن لقسم ادارة التمریض بكلیة التمریض  - 

 .2015اغسطس  27

جامعة االسكندریة بتـاریخ –حضور الیوم العلمى التاسع لقسم ادارة التمریض بكلیة التمریض  - 

19/7 /2016.  

  

ـــــدوة عـــــن  -  ـــــت"عمـــــل ن ـــــة التمـــــریض " فـــــن ادارة الوق ـــــاریخ –لمـــــوظفین كلی جامعـــــة دمنهـــــور بت

18/7/2016  

  
  :العضویة 

  

  . 487ة تحت رقم عضو نقابة المهن التمریضیة بجمهوریة مصر العربی - 

الوالیـــات المتحـــدة األمریكیــــة  –والیــــة نیوجرســـي  –عضـــو نقابـــة المهـــن التمریضـــیة  - 

R42331 

ــــة  –والیــــة نیویــــورك  –عضــــو نقابــــة المهــــن التمریضــــیة  -  الوالیــــات المتحــــدة األمریكی

271213 

  بنیجریـــــــــا تحـــــــــت رقـــــــــم –والیـــــــــة الجـــــــــوس  –عضـــــــــو نقابـــــــــة المهـــــــــن التمریضـــــــــیة  - 

R N25717 

 .كلیات التمریضعضو رابطة خریجات  - 

مــدرب مشــارك فــى المركــز القــومى لتنمیــة قــدرات هیئــة التــدریس و القیــادات ضــو ع - 

ــــدولى للمــــدربین المعتمــــدین ( ــــس ال تحــــت رقــــم ) IBCTمركــــز اقلیمــــى معتمــــد للمجل

B341. 

  Leadernet – USAIdعضو فى مجموعة  - 

  .عضو جمعیة جودة الرعایة الصحیة التمریضیة والبحوث - 

  .المصریین بالوالیات المتحدةعضو رابطة العلماء  - 

  .عضو الجمعیة المصریة للطب والقانون - 
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  .عضو الجمعیة المصریة لتطویر إدارة المستشفیات - 

  .ESQUAعضو الجمعیة المصریة لجودة الرعایة الصحیة  - 

 .جامعة المنصورة –الجامعیة بعضو لجنة المنشات  - 

  .جامعة المنصورة –رئیس لجنة المكتبات بكلیة التمریض - 

  .جامعة المنصورة –جنة المختبرات واألجهزة العلمیة عضو ل - 

  .اللجنة الثقافیة رائد - 

 .منصورةجامعة ال –رائد أسرة الرحمة بكلیة التمریض  - 

 .جامعة المنصورة–عضو لجنة توكید الجودة و االعتماد االكادیمى بكلیة التمریض  - 

  .ةتمدعضو لجنة اعداد الئحة الكلیة بالساعات الزمنیة و الساعات المع - 

  

  النشاط االجتماعي والثقافي

 30فـي الفتـرة مـن  –جامعـة المنصـورة  –المشاركة في حملة التبـرع بالـدم تحـت رعایـة كلیـة التمـریض  - 

 . 1999دیسمبر  8: نوفمبر 

 .2006/2007الى  2003 2002/عام منرئیس لجنة المساعدات االجتماعیة لطالبات الكلیة  - 

 .و اعداد مطویات خاصة بالمناسبات الدینیة دینیةالمسابقات الاالشراف علي اعداد  - 

 .علي الندوات الدینیة و الثقافیة لطالبات الكلیة اعداد وتنسیق و االشراف - 

 .2010/2011الي  2003/2004عام تكوین اسرة من الطالبات تسمي اسرة الرحمة  - 

  .2003/2004عام ل -اسرة الرحمة -زاتاالقیام بزیارة دار الطفل السعید لالیتام بالمنصورة تبع انج - 

جامعـــة  -اعـــداد وتنســـیق و االشـــراف علـــى المعـــرض الخیـــرى لبیـــع المالبـــس لطالبـــات كلیـــة التمـــریض - 

 .2004فبرایر  22الدى أقیم بالكلیة یوم  -المنصورة

جامعــــة  -اعـــداد وتنســــیق و االشــــراف علــــى المعــــرض الفنــــى لطالبـــات أســــرة الرحمــــة بكلیــــة التمــــریض - 

 .2005ابریل  26-20الفترة من  الدى أقیم بالكلیة فى -المنصورة

 .3/12/2008بالكلیة فى  اللجنة الفنیة– تبع فریق التمثیل" زنقة و هتعدى"االشراف على مسرحیة  - 

  .جامعة المنصورة –المعهد الفني للتمریض د بعضو لجنة اختیار الطالبات الجد - 

 .المنصورة جامعة –عضو لجنة اختیار الطالبة المثالیة وأوائل الطلبة بكلیة التمریض  - 

بمستشـــــفبات جامعـــــة - مـــــریضاعضـــــاء هیئـــــة الت مشـــــاركة فـــــى اعـــــداد اســـــتبیان لمعرفـــــة احتیاجـــــاتال - 

  .التى تقدمها كلیة التمریض من الدورات التدرییبة -المنصورة

 .حضور فاعلیات المهرجان الریاضى للعاملین بجامعة دمنهور - 
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