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Curriculum Vita                                                                 
    

                                                     Personal information   
Name: Nagwa A. Zein –El Dein  
Birth date : October/25/1964  
Address : 1Hamdy st. Dar – El Salam Cairo  
Position : Ass. prof of Pediatrics Nursing, Menoufiya University 
Tel : 01092602001 /0225243536 
E-mail address: Nagwa_ahmedzin@ymail.com  
Scientific Certificates  

Place  Date/ year Degree 
Tanta University May 19861-Bachelorite in Nursing Science

Menoufiya UniversityJanuary 1993Master Degree in Paediatric Nursing-2
Menoufiya University November 2001 3- Doctoral degree in Paediatric 

Nursing
Menoufiya University  October 2011 4- Assistant professor in Pediatric 

Nursing 
Work Experience  

1- Instructor in Paediatric Nursing Department Menoufiya University since 1/9/1987 to 7/5/1993  
2- Assistant lecturer in Paediatric Nursing Department Menoufiya University since 8/5/1993 
to21/4/2001  
3-Lecturer of Paediatric Nursing Menoufiya University since 22/4/2001 to 20/12/2006  
4-Assistant Professor, Philadelphia University (Jordan- Amman) since 22/12 /2006 till 31/8/2008 
5- Assistant professor, Menoufia University since 24/10/2011 Till now 
5-Ass.prof at  Philadelphia University (Jordan) 25/12/2006-31/8/2008 and Quality assurance officer  

  
Special Skills  
1- Teaching Paediatric Critical Care 2- Computer Skills 3- Statistical Skills  
Conferences and workshops   
1- Workshop on TOT  
2-New concepts in teaching and learning  
3-Adolescent Psychology  
4-Parenteral Nutrition   
5-Diabetus and cardiology  
6-Educational enhancement and accreditation   
7-Up dated in Paediatric   

 
Community Participation   
1- Member of developing women association   
2-Member of Egyptian Association for culture cooperation   
Published Scientific Papers  
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1- Impact of interpersonal communication skills used by nurses in paediatric care units on their 
relationship with mothers    
2-Impact of hyperbaric Oxygen therapy on gross motor and self care skills of children with cerebral 
palsy  
3-Correlation between home stimulation with the behaviour and cognitive of young children in Shebin 
–El Kom   
4- Study of psychological problems that affect formation of healthy individuation  
5- Mothers and Nurses Assessment  of Risk Factors  and early detection of Congenital anomalies  
International Published paper  
6- Effect of breast feeding on pain relief during infant immunization  
7-Impact of Health Education on Mothers and Nurses to Prevent Shaken Baby Syndrome among High risk 
Infants’ 
 8- Impact of massage therapy intervention on autistic children responses  
 9- Assessment of parents satisfaction of services provided in some neonatal intensive care units in 
Menoufia  Governorate 
Supervised Thesis  
1- Assessment of parents satisfaction of services provided in some neonatal intensive care units in 
Menoufia Governrate 
2- Effect of Guided Imagery Versus Story Telling on the Intensity of Nausea and Vomiting of Children 
Undergoing Chemotherapy  
3-The effect of vision impairment on the quality of life of students in El- Nour Institute at Shebin El- 
Kom 

 
 

 ورش العمل والدورات التدريبيه التى حصلت عليها خالل شغله وظيفة مدرس :

 :تطبيق المعاير األآاديمية فى التمريض   -١
:          اسم الدورة باللغة األنجليزية     

Application of National Academic Standard (NARS)  
Faculty of Nursing, Cairo University, 16/3/2009 

 ٢- أسم الدورة باللغة العربية 

الربط بين التعليم والخدمة التمريضية         

 اسم الدورة باللغة األنجليزية

                            Connection between Education and Nursing Services 

لجنة التعليم المستمر باألشتراك مع اللجنة العلمية بأدارة رعاية الشباب   21/4/2004  

  ٣-أسم الدورة باللغة العربية:              الرعاية بمرضى السمنى
   اسم الدورة باللغة األنجليزية:                                                                         
 -Lipids and Obesity     

- 8th Pan Arab Conference on Diabetes Workshop on Lipids and                                  

-Obesity 23-26 March 2004 

 ٤-  الجمعية العربية لطب الكوارث والطوارىء واألزمات 
البرنامج التدريبى المكثف عن التعامل مع اجهزة الرعاية المرآزة -  –المؤتمر العام لطب الحاالت الحرجة والرعاية المرآزة والطوارىء 

ت الحرجة واألسعاف العاجلوالتعامل مع الحاال  
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البرنامج التدريبى عن إدارة الكوارث والتعامل بطب األزمات  -  

جامعة األزهر ٣/٢٠٠٣/ ٢٧-٢٥  

     دورات خاصة بمرآز الدراسات األستراتيجية وأعداد القادة بجامعة المنوفية
 ٥- أسم الدورة باللغة العربية

  SPSS ات باستخدام برنامج تنمية مهارات التحليل األحصائى للبيان  

٣٠/١/٢٠٠٣-٢٨مرآز الدراسات األستراتيجية وأعداد القادة بجامعة المنوفية   

 ٦- أسم الدورة باللغة العربية:
  تنمية مهارات إعداد وآتابة مشاريع األبحاث العلمية

٢١/١٠/٢٠٠٢-  ١٢مرآز الدراسات األستراتيجية وأعداد القادة بجامعة المنوفية   

 ٧-تطوير األمتحانات الجامعية نحو األفضل 

                 ٢٠٠٤المنوفبة  بجامعة /يوليو  ١٤-٤مرآز الدراسات األستراتيجية وأعداد القادة بجامعة المنوفية  

١٣/٣/٢٠٠٣-١مرآز الدراسات األستراتيجية وأعداد القادة بجامعة المنوفية   

    Data Show تخدام بأس    Power Point العرض     دورة تنمية مهارات -     ٨
  ٩ - المشارآة فى مؤتمر تطوير المناهج

1-Reconstructing Nursing Curriculum Through Critical Thinking Skills for Accreditation 15 th 
February 2005 

 ١٠-  دورات خاصة بالهيئة القومية لألعتماد وتوآيد الجودة 
٢٠٠٩/أبريل ٣٠- ٢٦العالى  المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم -١  

٥/٢٠٠٩ / ٦ - ٣)نماذج محاآاه( الدورة المتقدمة للمراجين الخارجين  للتعليم العالى  -٢  

 ١١—الدورات الخاصه بمرآز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:
)ساعة ٢٤( ٤/١٠/٢٠٠٤- ٢     االتجاهات الحديثه فى التدريس ) ١(  

) ساعة١٦( ٢/١١/٢٠٠٤-١٠/ ٣٠   تنمية مهارات رعاية الشباب    ) ٢(  

)   ساعة٢٠. (٢٧/٤/٢٠٠٥-٢٣     مهارات االتصال الفعال      ) ٣(  

) ساعة١٥. (٣٠/٥/٢٠٠٦-٢٨   إدارة البحث العلمى             ) ٤(  

) ساعة١٠( ٢٠٠٦/ ٦ /٥- ٤            تصميم المقرر          ) ٥(  

)ساعة١٥. (١٠/٢/٢٠٠٩-٨           الساعات المعتمدة       ) ٦(  

)ساعة١٥(٢٠١٢/ ٢٧/٣- ٢٥المشروعات البحثية التنافسية    ) ٧(  

 -المؤتمرات العلميه التى تم الحضور بها خالل فترة تعيينى مدرس:
2-Pan Arab Conference for the Study of Diabetes- 

الرابطة العربية للتعليم الطبى المستمر     
-Ain – Shams University Conference center Cairo- Egypt  
14-17 January 2003  
 3-9th Pan Arab Conference on Diabetes-  
-22-25/3/2005                     
4-- 5th Annual International Symposium on Hematology and Fever-      
-Tanta University July 18-20/2/2002 

  الصحة النفسية فى أماآن العمل-٤
٢٠٠١/أآتوبر  ١٤المجلس األقليمى للصحة النفسية للشرق المتوسط   –اليوم العالمى للصحة النفسية   
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نندوة علمية بعنوا - - 5 

-  
5-Maternal and Women’s Health Problems  
Evidence – Based Practice  

القاهرة  ٢٤/١٠/٢٠٠١قسم صحة األم وحديثى الوالدة - ٦  
7-Genetic Counseling  Seminar-7    
Cairo University  26/4/2004 
8- Helping the Mother of Sick Child and Pediatric Update-8  
9-The 3rd  Annual Congress of The Pediatric Department Menoufiya University 3/6/2004 

  الشباب والحفاظ على النيل والحد من التلوث-٩
٢٠٠٤/أغسطس ٢٣-٢٢ثامن لجمعية وفاء النيل جمعية وفاء النيل المؤتمر ال  

10-8th International Nursing Conference on Up date In Nursing - 
- 27-29/11/2004 Alexandria –Egypt  

 ١١- Infection, Immunization and Child Protection - 
2nd Annual Congress on the Pediatric Department,  
Menoufiya University 29-30/ 5/ 2003          

تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على جسم األنسان - ١٢  
آلية التمريض  - ندوة علمية جامعة المنوفية   

مكافحة العدوى لأللتهاب الرئوى غير التقليدى -  (SARS) -13 
١٣/٧/٣٠٠٣جمعية جودة الرعاية التمريضية والبحوث   

14-Psychological Problems Among Children - 
         Cairo University 6/4/2003       
  15-Adolescence Health: Psychological Aspect- 

جامعة المنوفية  –مرآز الخدمة العامة آلية التمريض     
١6- Fundamental of Enteral and Parenteral Nutrition 16 

Pediatric Short Course – Faculty of Medicine, Menoufiya University  20-22/5/2002           
دارة األزمات والكوارث فى المنشئات الصحية إ - ١٧  

جامعة الدول العربية –جمعية جودة الرعاية التمريضية   
 ٤/٢٠٠٣/  ٢١  

          18- Diabetic and Heart Conference  
      Cairo University 22-23/2004 

نحو المستقبل والتنمية  مواجهة التحديات وتوجه - ١٩  
 المؤتمر العلمى لتحسين جودة برامج الدراسات العليا فى مؤسسات التعليم العالى جامعة المنوفية

                                                                            ٢/٢٠٠٩/ ٢٦- ٢٥  
20- First Learning Technologies Forume ( SMART Education)  -  
               27/11/2008           
21-International Annual Congress of Pediatric Department:-      

 New Technologies in Pediatric Education Cairo- Merdian 
 

23-The 4th International Scientific Nursing Conference Helwan – Egypt In Collaboration with 
Kensew State University KSU. Innovation in Nursing Research, Education  & Practice 23-24 
April 2012 

 -المؤتمرات العلميه التى تم الحضور بها خالل فترة تعيينى أستاذ مساعد:
١٢/٤/٢٠١٢- ١١المؤتمر العلمى الثالث التعليم األلكترونى أتجاهات وقضايا معاصرة    1-                    

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم جامعة عين شمش    
لمؤتمر العلمى الرابع لكلية التمريض جامعة حلوان بالتعاون مع جامعة آينسو األمريكية تحت عنوان أبتكارات فى مجال بحوث ا-٢

والممارسة ، والتعليم، التمريض   
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 The 4th International Scientific Nursing Conference 2012, Innovation in Nursing Research, 
Education & practice 23-24 April/2012  
 
-The 9th Scientific annual Conference at Minoufia   Faculty of Medicine 

Quality of Medical Education  13/5/2012 at Minoufia University Hall  
 
EELU International Conference on E- Learning –Cairo 9-11 July 2012  Presenting  
Effect of Electronic Media on Children and Its Safeguard 
 
2nd scientific conference at Minoufia Faculty of Nursing 25/11/2012 presenting talk about  
 Social and educational integration of handicapped children 
 
The 5th International Conference 17-18 April 2013 Interdisplinary Empowering Nursing 
Performance and Leading Changes . Faculty of Nursing – Helwan University In Collaboration 
with Kennesw University (KSU) USA 
Presenting paper Title: Effect of Vision Impairment on Quality of Life of Students in El-Nour 
Institute at Shebin El-Kom 

 
The 1st Annual Scienti ic Conference 2013  A Specialist Conference in Egypt 
Faculty of Nursing- Helwan University (Maternal & Newborn Health Nursing Department)  
Emergency in obstetric nursing ( Maternity and neonatal care,13 may,2013) 
Presenting Talk Title: Developmental Care in The Neonatal Intensive Care Unit 

 
The 20th scientific annual Conference of Menofia Faculty of Medicine, Quality of Health 
Services  in University Hospital Sunday 26/ 5/ 2013  

                                                                                     جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية 
 

New Technology To improve Quality of Emergency of Obstetric Care , The First Scientific Day of   
Maternal and Newborn Health Nursing, Menoufia University 8l7l2013 

  Chair Person, organizer  and presenting talk Title  
Integrating Family Cantered With Developmental Care in the Neonatal Intensive Care Unit  

 
 ٢٠- دورات تم حضورها آأستاذ مساعد 

)ساعة  ١٥( ٢٧/٢/٢٠١٢-٢٥ إدارة  الفريق البحثى   دورة -١  
)ساعة  ١٥(٢٠١٢  /٢٧/٣-٢٥المشروعات البحثية التنافسية  -٢  
)ساعة  ١٥( ٢٠١٢/ ٦/ ٥-٣التخطيط األستراتيجى  -٣  
)ساعة  ١٥( ٢٠١٢/ ١٩/٦- ١٨األدارة الجامعية  -٤  
)ساعة  ١٥(٧/٣/٢٠١٣ الجوانب المالية والقانونية فى األدارة الجامعية  -٥  

 التحكيم الخارجى 
تحكيم خارجى لرساالت الماجستير في جامعة بنها بعنوان    

1-Relationship between positioning of respiratory distress newborn and oxygen 
saturation  

العالقة بين وضعية حديثى الوالدة اللذين يعانون من ضيق التنفس والتشبع باألآسجين - ١  
2-Effect of protocol of immediate pre and post operative nursing intervention on the 
occurrence of shunt infection in children with shunted hydrocephalus  

تأثير بروتكول التدخالت التمريضية المباشرة فبل وبعد الجراحة على حدوث صمام األستسقاء الدماغى عند  - ٢
 األطفال  

3- Effect of protocol of care on the progression of adverse effect in children after 
ingestion of kerosene  

تأثير بروتكول الرعاية  على تطور األثار السلبية  في األطفال بعد تناول الكيروسين - ٣  
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 أنشطة أخرى داخل الكليه والمجتمع

:.تشهد آلية التمريض جامعة المنوفيه بأن الدآتورة نجوى أحمد مجمود زين الدين  قد قامت باألنشطة التاليه  
 .ى مشاريع الجوده بالكليهالمساهمه ف •
 ٢٠١٢رئيس لجنة أنتخابات العميد بالكلية  •
 والدآتوراه.اعداد الخطط الدراسيه لمراحل البكالوريوس و الماجيستير •
 .٢٠٠٣أغسطس  ١١-٣تدريب موظفى الكلية  على األسعافات األولية من  •
 عضوه بلجان المكتبات والمشتريات •
 .الفرقه الثالثهاالشراف على التدريب الصيفى لطالبات  •
 :تطوير أعضاء هيئة التدريس بالقسم فى األعداد لدورة . •
• Mechanical Ventilation  
  الشتراك فى تأثيث معامل الكلية •
 األشتراك فى تأثيث مكتبة الكلية •
  منذ نشأت الكلية حتى األن عضو آنترول الفرقة األولى بالكلية  •
وفية لمشرفات الحضانات والعاملين فى مجال رعاية اضرات بمرآز الخدمة العامة بجامعة المنحتدريس م •

 :بعناوين٢٩/١٠/٢٠٠٥-١٩    الطفولة بمديرية الشئون األجتماعية فى الفترة من            
تنمية التفكير العلمى للطفل-١  
التربية البيئية-٢  
مهارات األتصال وأسر األطفال ومؤسسات المجتمع المحلى -٣  
ئرات الصحيات بمستشفى الهالل بشبين الكوم عمل دورات تدريبية  للزا -٤  
٧/٣/٢٠١ال وأثره على نمو الطفل  أقامة ندزة بجامعة المنوفية بعنوان العنف ضد األطف -٥  
المؤتمراألول لقسم تمريض األطفال بعنوان التمريض القائم على الدليل  مقرر -٦  
ت الحضانة التعرف على مشاآل األطفال السلوآية األشتراك فى القوافل الطبية داخل شبين الكوم ألآساب مشرفا -٧  

   والصحية فى مرحلة الجضانة 
األشتراك فى القافلة الطبية لجمعية رسالة  -٨  
تراك فى القوافل الطبية بالمدارساألش - ٩     

٧/٣/٢٠١٢أقامة ندوة بجامعة المنوفية بعنوان العنف عند األطفال وأثاره على نمو الطفل  -١٠  
١٦/٥/٢٠١٢اك فى القافلة التمريضية بالمرآز األجتماعى بالوحدة األجتماعية بشنوان األشتر  -١١  
األشتراك فى القوافل الطبية داخل شبين الكوم ألآساب مشرفات الحضانة التوعية  مشاآل األطفال الصحية والنفسية - ١٢  

  ١٦/٩/٢٠١٢ ألطفال سن الحضاتة    
ضانة جمعية تحفيظ القران بشنوان لتوغية مشرفات الحضانة عن المشاآل السلوآية والصحية  في سن ماقبل األشتراك في القافلة التمريضية في ح-١٣

٢١/٥/٢٠١٣المدرسة بتاريخ            
 

  المؤتمرات التى قام بتنظيمها 
  مقرر المؤتمر العلمى األول لقسم تمريض األطفال بعنوان -1

 Evidence based practices in Pediatric Nursing    
٢- سكرتير المؤتمر العلمى الثانى لقسم تمريض األطفال بتاريخ  -2

١١/٢٥/  ٢٠١٢ 
  بعنوان

  New Trends in Pediatric Nursing     
 

New Technology To improve Quality of Emergency of Obstetric Care , The First Scientific Day of 
Maternal and Newborn Health Nursing, Menoufia University 
 Chair Person, organizer   

 
 المشارآة فى مشروعات داخل آلية التمريض – جامعة المنوفية 

 
 

Participation in the project sponsored by HEEPH  -١  
 Reconstructing nursing curriculum through critical thinking skills for accreditation15thFebruary 

2005 to 15th January2006  
   as a member of implementation team  
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      Developing learning Modules for  
1-Pediatric Nursing Course 
2-Manual procedure of Pediatric Nursing - 
3-Critical Care of Pediatric Nursing  
4-Manual Procedure of Critical Care of Pediatric Nursing 

)أستمرارية مشروعات الجودة واألعتماد بالكية ( أنشطة خاصة بمشروع السى آاب    
أعضاء فريق المتابعة بالمشروع  -١  
)باحث رئيسى مسئول عن المخرج  (    ٢٠١٠ -٢٠٠٩ أجراء دراسة المسح المجتمعى وأستخالص الخطة البحثية للكلية  -٢  

٢٠١٠تمريض األطفال  توصيف مقررات  مرحلة الدآتوراه لقسم   -٣                   
  مسئول رئيسى عن خطة استمرارية وتعزيز الجودة بالكلية  - ٤              
  ٧/٣/٢٠١٢بجامعة المنوفية ) العنف ضد األطفال ( وة عن العنف األسرى أقامة ند - -٥             


