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  : المؤهالت العلمية

 الكلية/ الجامعة  سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

  المنوفيهجامعة  ٢٠٠٣  البكالوريوس-١
 التمريضآلية 

  جامعة المنوفيه ٢٠١١ الماجستير -٢
 التمريضآلية 

  

  



 :التدرج الوظيفى

 الدورات التى تم الحصول عليها 

  

  

  ) :الداخلي والخارجي(التدرج الوظيفي األآاديمي 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

  جامعة المنوفيه ٢٠٠٥ بقسم تمريض األطفال معيدة
 التمريضآلية 

  جامعة المنوفيه ٢٠١١  بقسم تمريض األطفال دمدرس مساع
 التمريضآلية 

 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

 إسم البرنامج
 الحاسب اآللى مكثفة فى دورة 

ICTP 
SPSS  

TOEFL 
 دورة لغه انجليزيه 

  النشر العلمى
 مهارات التفكير

 مهارات العرض الفعال 
 العلمية  تنظيم الؤتمرات



 المشارآة فى المؤتمرات 

  اساليب البحث العلمى
   الساعات المعتمدة

  مشروعات البحوث التنافسيه 
 ادارة الفريق البحثى 

  بمرآز تدريب الحماية المدنية بالمنوفية  دوره تدريبيه على اعمال االطفاء واالنقاذ
  

  دورة تنميه بشرية بعنوان
 (HRD lecture contain Setting Goals – New concept of Change ) 

  
  
  
  
  

    
    

  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 
 Updating Of Medical Surgical Nursing( بعنوان

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

4th  annual international delta pediatric conference  ٢٠١١- ٧-٢١  

Quality of health services in university hospitals 
  المؤتمر السنوى العشرون آلية الطب جامعة المنوفية 

٢٠١٣- ٥-٢٦  

  ٢٠٠٦- ٦-٢٦  المؤتمر العلمى



  الندوات المشارآة فى

 

 Reconstructing nursing curriculumبعنوان  آلية التملريض جامعة المنوفية 
through incorporation of critical thinking skills for accreditation 

(RNCA)  
Active participantin project activities  (promoting quality faculty 

evaluation of student nurses in clinical environment ) 
  

1ST international conference of faculty of nursing tanta university ٢٠١١- ١٠- ٤  

The use of information &communication technology in nursing 
conference tanta university 

٢٠١١-١٠  

-٢-٢٥و ٢٤  
٢٠١٠   

  فيه  بعنوانى لقسم تمريض األطفال جامعة المنوالمؤتمر العلمى الثان
)(New Trends in Pediatric Nursing 
  

٢٥/١١/
٢٠١٢  

  
    

  التاريخ   الندوه
Work shop entiteled(Research and evidence based practice : 

similarities and differences) 
٢٠١١- ١٠- ٤  

Work shop in faculty of nursing –zagazig university  entiteled 
(training course on the field of descriptive and applied statistics 

for nursing researchers )  

٢٠١٠- ٣-٢٢  

 جامعةاألسكندريه/ندوه بكلية التمريض 
(Neonatal and pediatric nursing procedure) 

٢١:١٩/٥/٢٠٠٤  

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

١٠/٤/٢٠٠٥  

  جامعة المنوفيه/ندوه بكلية التمريض 
  )تطوير االمتحانات الجامعيه بكلية التمريض نحو األفضل(

١٤:٤/٧/٢٠٠٤  

    
   

 



              عضو بجمعية تنمية المرأة الريفيه بسرس الليان             األنشطة األخرى
  .وشهادات تقدير للمشارآة الفعليه  فى انشطة الجمعيه

 


