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  : المؤهالت العلمية

 الكلية/ الجامعة  سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

  جامعة المنوفيه  ٢٠٠١  البكالوريوس -١
 التمريضآلية 

  المنوفيه جامعة ٢٠١٠ الماجستير -٢
 التمريضآلية 

  

  



 :رج الوظيفىالتد

 الدورات التى تم الحصول عليها 

  )بالعربية( عنوان الرسالة

  امعة المنوفيةججودة الرعاية المقدمة لألطفال المصابين بالثالسيميا فى 

  )باالنجليزية( عنوان الرسالة
Quality of care provided to Thalassemic children at Menofia University  

  

  

  ) :والخارجيالداخلي (التدرج الوظيفي األآاديمي 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

  جامعة المنوفيه ٢٠٠٣ بقسم تمريض األطفال معيدة
 التمريضآلية 

  جامعة المنوفيه ٢٠١٠  بقسم تمريض األطفال دمدرس مساع
 التمريضآلية 

 
  

  
تاريخ نهاية البرنامج تاريخ بداية البرنامج  إسم البرنامج 

 ١٤/٨/٢٠٠٤ ١٧/٧/٢٠٠٤ دورة الحاسب اآللى 
ICTP  2007/5/14
SPSS ١٩/٩/٢٠٠٩ ١/٩/٢٠٠٩

 ٢١/٩/٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٩- ٢٠  وأداب المهنه   اخالقيات
 ٢٥/١٠/٢٠٠٤ ١٦/١٠/٢٠٠٤ مهارات التفكير

 2008/3/92008/3/11 مهارات العرض الفعال 
 ١٠/٧/٢٠٠٧ ٨/٧/٢٠٠٧ التعلم مدى الحياه
 ١٥/٣/٢٠٠٦ ١٢/٣/٢٠٠٦  التدريس الفعال

 ٢٤/٤/٢٠١٤ ٢٢/٨/٢٠١٠ نظم االمتحانات وتقويم الطالب 
 ١٤/٣/٢٠١٣ ١٣/٣/٢٠١٣  النشر العلمى



 المشارآة فى المؤتمرات 

  الندوات المشارآة فى

 ٨/٥/٢٠١٣ ٥/٥/٢٠١٣  ادارة الفريق البحثى
 ٢٨/٥/٢٠١٣ ٢٦/٥/٢٠١٣  استخدام التكنولوجيا فى التدريس

الجوانب المالية والقانونية فىال األعمال 
  الجامعية

١١/٦/٢٠١٣ ٩/٦/٢٠١٣ 

 ٢٥/٦/٢٠١٣ ٢٣/٦/٢٠١٣  الساعات المعتمدة
    

    
  التاريخ   المؤتمر 

  ٢٩/٤/٢٠١٠ Children Safety المؤتمر العلمى السادس لقسم تمريض األطفال جامعة األسكندريه بعنوان

  العالمى الثانى بكلية التمريض جامعة المنوفيه  المؤتمر العلمى
 Quality Performance : Nursing Challenges And Ambition(بعنوان

25/4/2010  

  المؤتمر العلمى االول لقسم تمريض البالغين بكلية التمريض جامعة المنوفيه بعنوان
 )Updating Of Medical Surgical Nursing 

١٢/٦/٢٠١٠  

  المؤتمر العلمى االول لقسم تمريض األطفال جامعةالمنوفيه
 Towards An Evidence Based Child Health Care(بعنوان

٧/٩/٢٠١١  
  

  ٢/٢٠١١  الثانى بكلية التمريض جامعة المنوفيه  المؤتمر العلمى

  المؤتمر العلمى الثانى لقسم تمريض األطفال جامعة المنةفيه  بعنوان
)(New Trends in Pediatric Nursing 

And presented a talk about( Trends in Fighting childhood obesity) 

٢٥/١١/
٢٠١٢  

  
    

  التاريخ   الندوه
 جامعةاألسكندريه/ندوه بكلية التمريض 

(Neonatal and pediatric nursing procedure) 
٢١:١٩/٥/٢٠٠٤  

 جامعة المنصوره/بكلية التمريض ندوه 
Qualitative  approach& its practical application   

١٠/٤/٢٠٠٥  

  جامعة المنوفيه/ندوه بكلية التمريض 
  )انات الجامعيه بكلية التمريض نحو األفضلتطوير االمتح(

١٤:٤/٧/٢٠٠٤  

  ١٥:١٠/٩/٢٠٠٥ جامعة القاهره/حلقات تدريبيه بكلية التمريض



 

  )تطوير مهارات التعليم التطبيقى(
  جامعة المنوفيه/ ندوه بكلية الطب

Obesity, Diabetes and liver: Triple challenge 
١٧/٢/٢٠٠٩  

 


