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 توٌاتـالمح
 .أوال: البٌانات الشخصٌه 
  بالحاله العلمٌه والوظٌفٌه.ثانٌا : بٌان 
  االتدرٌسٌه.ثالثا:  االنشطه 
 .رابعا: االنشطه الطالبٌه 
 :خامسا: انشطه خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه 

 .الندوت التى تم االعداد والمشاركه فٌها 
 .القوافل التى تم االعداد لها وتنفٌذها 

 :سادسا: انشطه العالقات الثقافٌه 
 .الدورات التدرٌبٌه التى شاركت فٌها 
 .ورش العمل التى شاركت فٌها 
 .المؤتمرات التى شاركت فٌها 

  :سابعا: االنشطه البحثٌه 
  .االبحاث العلمٌه المنشوره 

 :المناصب االدارٌه : ثامنا 
  .عضوٌه اللجان بالكلٌه 
 .عضوٌه الجمعٌات العلمٌه 

 :المشروعات البحثٌه التى شاركت فٌها.  تاسعا 
 :جوائز واوسمه. عاشرا 
 :االنجازات اثناء تولٌها منصب وكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه الحادى عشر 
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 اوال: البٌانات الشخصٌه

 امال السٌد السٌد شحاته : سماال 

 :4/6911/ 9تارٌخ  المٌالد  

  منوفٌه -قوٌسنا  –ش الوفاء  –العنوان : صٌدلٌه اشرف 

 :"2470781800التلٌفون "منزل  

  : " 26222962866التلٌفون "محمول 

  :"2470001619تلٌفون " العمل 

  :2470029772الفاكس 

 :البرٌد االلكترونىAmalshehata729@yahoo.com  
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 جامعه المنوفٌه 
 كلٌه التمرٌض

 
 بٌان بالحاله العلمٌه والوظٌفٌه

 األسم: أ .د / امال السٌد السٌد شحاته 
 جراحىالطنى والبا: أستاذ بقسم تمرٌض الوظٌفة
 ه.جمهورٌه مصر العربٌ -منوفٌه  –قوٌسنا  – 4/6911/ 9ومحل المٌالد:تارٌخ 

 المؤهالت العلمٌه :

  من المعهد العالى للتمرٌض جامعه طنطا. 6977درجه  البكالورٌوس فى التمرٌض دور ٌونٌو 

  كلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه .  –6997درجه الماجستٌر فى المرٌض الباطنى والجراحى 

  جامعه المنوفٌه. –من كلٌه التمرٌض  0226الدكتوراه فى التمرٌض الباطنى والجراحى  فى درجه 
 التدرج الوظٌفً:

   6992جامعه المنوفٌه فى  -للتمرٌض معٌده بقسم / تمرٌض باطنى وجراحى  بالمعهد العالى  

  مدرس  6997ه فى جامعه المنوفٌ –مدرس مساعد بقسم / تمرٌض باطنى وجراحى  بالمعهد العالى للتمرٌض
 0226جامعه المنوفٌه فى   –بقسم / تمرٌض باطنى وجراحى  بكلٌه التمرٌض 

  0262جامعه المنوفٌه فى  –استاذ مساعد بقسم / تمرٌض باطنى وجراحى بكلٌه التمرٌض 

  0267/ 9/ 07جامعه المنوفٌه فى   –استاذ بقسم / تمرٌض باطنى وجراحى بكلٌه التمرٌض 

   0267الى  0262لكلٌه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه  اعتبارا من العام الجامعى قائم بعمل وكٌل ا. 

  0262حتى  0266قائم بعمل رئٌس قسم تمرٌض صحه البالغٌن بكلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه اعتبارا من . 

  0267-9 -07فى جامعه المنوفٌه  -كلٌه التمرٌض  -عٌنت فى وظٌفه استاذ بقسم التمرٌض الباطنى والجراحى.  

   0206/ 62/ 7وحتى  0267/ 62/ 7اعتبارا من وكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه . 

 .الجزاءات : ال ٌوجد.االجازات : ال ٌوجد 
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 :ةثالثا :االنشطه التدرٌسٌ

 جامعه المنوفٌه. -بٌان باالنشطه التدرٌسه لمرحله البكالورٌوس بكلٌه التمرٌض( 6

  0226ماده التمرٌض الباطنى والجراحى  الفرقه الثانٌه  للعام الجامعى تدرٌس. 

  0220 -0226تدرٌس ماده التمرٌض الباطنى والجراحى الفرقه االولى معهد فنى تمرٌض  للعام الجامعى. 

 0220الفنى للتمرٌض الفرقه الثانٌه  للعام الجامعى  ٌس ماده اخالقٌات التمرٌض للمعهدتدر. 

  0224الى  0220التمرٌض الباطنى الخاص للفرقه الثانٌه  للعام الجامعى تدرٌس ماده. 

  0229الى   0224تدرٌس ماده التمرٌض الجراحى العام  من. 

  0260الى   0262تدرٌس ماده التمرٌض الجراحى الخاص  من العام الجامعى. 

  0262تدرٌس ماده التمرٌض الجراحى العام والباطنى العام  للفرقه الثانٌه. 

  0229الى  0220تدرٌس ماده االسعافات االولٌه والطوارئ لطالب الجامعه من. 

  0266 -0262تدرٌس ماده  تمرٌض جراحى عام   نظرى عملى للعام الجامعى. 

  0260 -0266تدرٌس ماده  تمرٌض جراحى خاص  نظرى و عملى للعام الجامعى. 

  0260 -0266تدرٌس  ماده تمرٌض جراحى خاص للعام الجامعى. 

  0264 -0262تدرٌس ماده  تمرٌض باطنى وجراحى  للعام الجامعى. 

  0264 -0262تدرٌس ماده تمرٌض باطنى وجراحى  للعام الجامعى. 

 جامعه المنوفٌه . -دكتوراه" بكلٌه التمرٌض  –بٌان باالنشطه التدرٌسٌه للدراسات العلٌا " ماجٌستٌر   -2

 Teaching course of critical care nursing for master degree 2003, 2004, 

2005, and 2008. 

 Teaching course of   nursing research for doctoral degree 2005, 2006, 2007, 

2009, 2010, and 2011. 

 Teaching course for critical nursing for master degree year 2010- 2011.  

 Teaching course of   general   surgical nursing for doctoral degree year 

2010- 2011. 

 Teaching course of critical nursing for doctoral degree year 2011- 2012. 

 Teaching course of   nursing research for Master degree   year 2010- 2011. 
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 Teaching course of general surgical nursing for Master degree year 2011-

2012. 

  Teaching course of Research critique for doctoral degree year 2011-2012.  

 Teaching course for critical nursing for master degree year 2011- 2012.  

 Teaching course of general surgical nursing for doctoral degree year 2012- 

2013. 

 Teaching course of  special surgical nursing  for doctoral degree  year 2012- 

2013 

 Teaching course of general medical nursing doctoral degree year 2013- 

2014. 

  Teaching course of nursing research for doctoral degree year   2012, 2013, 

and 2014. 

 Teaching course of special surgical nursing for doctoral degree 2013- 2014. 

 Teaching course of special medical nursing for doctoral degree 2013-2014. 

 Teaching course of medical surgical nursing for doctoral degree year   2014- 

2015. 

 Teaching course of nursing research for doctoral degree year 2015 – 2016. 

 Teaching course of Evidence based nursing for doctoral degree 2015- 2016.  

 Teaching course of medical surgical nursing for doctoral 2016- 2017.  

 Teaching course of medical surgical nursing "new trends" for doctoral 

degree 2016- 2017.  

 Teaching course of general medical nursing   for doctoral degree year 2017. 

 Teaching course of special medical nursing   for doctoral degree  year 2018. 

 Teaching course of research critique for  doctoral degree year 2018. 

 Teaching course of health assessment for master degree year 2018. 

 Teaching course of health assessment for master degree year 2019. 

 Teaching course of Research disigin for master degree year 2020 
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 Teaching course of  nursing care for cancer patients for master degree 

2021. 

 Teaching course of  Medical Surgical nursing first symester for doctoral 

degree 2021. 

 دكتوراه " داخل الكلٌه. –( بٌان  باإلشراف  والمناقشه على الرسائل العلمٌه " ماجستٌر 3

 أوال رسائل الماجٌستٌر:

 تارٌخ المناقشه المناقشٌن المشرفٌن عنوان الرساله إسم الطالبة

تأثٌر التمارٌن الرٌاضٌة المناسبة  م.هناء السٌد  الصٌاد
على قوة عضالت الركبة والقدرة 
الوظٌفٌة للمرضى بعد جراحة 
الرباط الصلٌبً األمامى بواسطة 

 المنظار

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

 أ.د/ماجدة معوض
 د/عمرو صابر السٌد
 د/أمال السٌد شحاته

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

 أ.د/ماجدة معوض
أ.م/امال عطٌة 

 قضب

68/8/0266 

م.أمل نبٌل السٌد 
 عبود 

تأثٌر التثقٌف التعلٌمى المعوى 
على منع حدوث اإلمساك بٌن 

 مرضى مالزمى الفراش

 أ.م/أمال السٌد شحاته
 د/سناء إبراهٌم
 د/أمال الشٌخ

أ.د/ عاطف ابو 
 السعود

أ.م/ امال السٌد 
 شحاته

0/1/0264 

مبروك حسانٌن  ابتسا

 سلٌمه

تعزٌز وعى وممارسات واتجاهات 
االمهات عن استخدام   االدوٌه 
بدون وصف  الطبٌب من خالل 

 تقدٌم المشوره

 أد نبٌله السٌد صبوله
أ.م/نجالء عبد 
 الموجود أحمد

 أ.د لٌلى شحاته
أ.د/ امال السٌد 

 شحاته
أ.د / نبٌله السٌد 

 صبوله

67/1/0269 

نجالء فتحى جوده  
 أبو زٌد 

التمرٌضى على تأثٌر التدخل 
المعرفه وممارسه الرعاٌه الذاتٌه 
والتوفعات من الرعاٌه لمرضى 

 المٌاه الزرقاء

أ م د/ حنان رمزى 
 عطا هللا 

أم د/ سناء ابراهٌم 
 عبد الغفار 

أ د/ امال السٌد 
 شحاته 

محمد أ م د/ اسماء 
 ابراهٌم 

01 /4 /0206 

تأثٌر برنامج تعلٌمى عن امان  امانى محمود حامد  
وسالمه المرٌض على اداء 
الممرضٌن للمرضى الخاضعٌن 

 لقسطره القلب 

أ د/ امال السٌد 
 شحاته

أ د/ جٌهان حمدى 
 فتح الباب 

 د/ وفاء محمد علوان 

 68/0/0206 

 

 

 

 

 



                       CV                                          
 اد.أمال السيد شحاتة

 أستاذ التمريض الباطنى والجراحى 

7 
 

 ثانٌا رسائل الدكوراة التى تم أإلشراف علٌها ومناقشتها:

 تارٌخ المناقشه المناقشٌن المشرفٌن عنوان الرساله إسم الطالبة

م.م/ سهام محمد 
 عبدالعلٌم

تأثٌر زٌادة كفاءة الجهز 
المناعى على النتائج اإلكلٌنٌكٌة 
لمرضى العالج الكٌمائى بعد 

 استئصال الثدى

 د/أمال السٌد شحاته
 د/ناصر عبدالبارى

 د/مها عبد الرافع

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

أ.د/ أمانى عبد أ.د/ 
 شاكرشوقى 

26/9/2102 

م.م/حسناء عٌد شحاتة 
 احمد موسى

تأثٌر التثقٌف الصحى التاهٌلى 
على محصلة الشفاء لمرضى 

 قصور التروٌة القلبٌة

 د/منال فرٌد
 د/أم محمد عبداللطٌف
 أ.د/سهٌر محمد وحٌدة

 أ.د/ماجدة معوض

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

 أ.د/ماجدة معوض
 أ.م/أمال السٌد شحاته

 أ.م/ أمانى عبد
 اللطٌف

9/62/0262 

تأثٌر الزنجبٌل كعالج أعشاب  م.م/أم الهنا كامل على
مع العالج الطبى على قدرة 
مرٌض التهاب مفصل الركبة 
على الحركة والتمرٌنات 

 الٌومٌة

 أ.د/سهٌر محمد وحٌدة
 أ.د/ماجدة معوض

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

 أ.د/ماجدة معوض
 أ.م/أمال السٌد شحاته

4/0/0264 

م.م/وفاء مصطفى 
 القضب

أثر تطبٌق نموذج تثقٌفى على 
النتائج األكلٌنٌكٌة لمرضى 

 النقرس

 أ.د/سهٌر محمد وحٌدة
 د/منال فرٌد

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

 أ.م/أمال السٌد شحاته

67/7/0264 

جٌهان السٌد  م.م/
 المدبوح

 

تأثٌر بروتوكول الرعاٌة 
التمرٌضٌة على نسبة حدوث 

الورٌدى بٌن انسداد التجلطى 
مرضى السرطان الذٌن ٌتلقون 

 العالج الكٌمائى

أ.د/ٌوسف عبدالعزٌز 
 الحسانٌن

 أ.م/أمال السٌد شحاته
 د/خدٌجة الحفناوى

 أ.د/ناصر عبدالبارى

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

 أ.م/أمال السٌد شحاته
 أ.م/أمال أمٌن الشٌخ

60/7/0267 

م.م/هناء السٌد عبد 
 الفتاح الصٌاد

الحرارى  تأثٌر العالج
وتمرٌنات الٌد على تقلٌل أالم 
المفاصل بٌن المرضى الذٌن 

نون من التهاب المفاصل ٌعا
 ٌدى.الرومات

 أ.د/أمال السٌد شحاته
 أ.م/ سحر جابر سلٌمان

 أ.د/كاملٌا فؤاد
 د/سحر جابر سلٌمان
 أ.د/أمال السٌد شحاته

 د/منال فرٌد

00/66/0264 

لمٌاء عبدالسالم  م.م/
 محمد الجمسى

تأثٌر غٌار الهٌدروكلورٌد 
باإلضافة الى كرٌم المازٌن 
مقابل العالج التقلٌدى على 
عملٌة التئام الجروح الناتجة 

 عن الحروق

 أ.د/ طارق فؤاد كشك
 أ.م/أمال السٌد شحاته
 د/دعاء أمٌن البلتاجى

 د/محمد ابراهٌم شعبان

 أ.د/ سوزان عطٌة
 أ.م/أمال السٌد شحاته

أ.م/نجالء محمد 
 المقدم

66/62/0267 

م.م/عزٌزة محمد 
 السٌد كامل

تأثٌر اإلمداد الغذائى على مع 
 قرح الفراش

 أ.د/سهٌر محمد وحٌدة
 د/أمال أمٌن الشٌخ

 د/سماح محمد عبد الغفار

 أ.د/أمال السٌد شحاته
 أ.د/ أمانى محمد شبل

 د/أمال أمٌن الشٌخ

 

م.م/ شرٌن حسٌن 
 عبدالحارث دٌب

تأثٌر بروتوكول الرعاٌة على 
محصلة مخرجات ترقٌع 

 الشرٌان التاجى
 
 

 أ.د/أمال السٌد شحاته 
 أ.م/ منال السٌد فرٌد

 لم تناقش -       
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 تارٌخ المناقشه المناقشٌن المشرفٌن عنوان الرساله إسم الطالبة

م.م/ شٌماء عادل 
 محمد شعلة 

تأثٌر إجراءات التدفئة قبل 
وأثناء وبعد عملٌات البطن 
الكبرى على انخفاض درجة 

 الحرارة بعد العملٌة

 أ.د/أحمد فرج القاصد
 شحاتهأ.د/أمال السٌد 

 أ.د/محمد صبرى عمارة
 د/حنان رمزى عطاهلل

 أ.د/أحمد فرج القاصد
 أ.د/أمال السٌد شحاته

أ.د/سهٌر محمد 
 وحٌدة

أ.م/حنان رمزى 
 عطاهلل

01/0/0261 

تأثٌر الجمع بٌن العالج  م.م/ نفٌن عادل عامر
بالتبرٌد وبرنامج تمارٌن 
الركبة مقابل العالج التقلٌدى 

للمرض  على النتائج األكلٌنٌكة
الذٌن ٌعانون من التهاب 

 مفصل الركبة

 أ.د/أمال السٌد شحاته 
 د/أمال أمٌن الشٌخ
 د/هبة احمد عسٌلى

 أ.د/أمال السٌد شحاته
أ.د/سهٌر محمد 

 وحٌدة
 د/أمال أمٌن الشٌخ

 د/منال فرٌد

02/7/0261 

م.م/رحاب عمر عبد 
 الكرٌم طمان 

تأثٌر تدلٌك القدم على مستوى 
المرضى الذٌن القلق واأللم بٌن 

 ٌخضون لقسطرة القلب

 أ.د/أمال السٌد شحاته
 محمد  د/سلوى عبدالجواد

 ماضى د/مها محمد

أ.د/ امال السٌد 
 شحاته

أ.د/ سهٌر محمد 
 وحٌده

 أ.د/ منال السٌد فرٌد 

67 /7/0269 

عزٌزة سعٌد ابو 
 عزٌز

تأثٌربرنامج التمرٌض التاهٌلى 
على حدة األلم والحالة 

ألستئصال الوظٌفٌة لمرضى ا
 الغضروفى

 أ.د/أمال السٌد شحاته
أ.م/سماح محمد عبد 

 الغفار

 لم تناقش -

تأثٌر التدخل التمرٌضى قبل  حنان صبحى 
وبعد العملٌه الجراحٌه على 
النتأج االكلٌنٌكٌه للمرضى 
الذٌن ٌخضعون الستبدال 

 مفصل الركبه

 أ.د/  امال السٌد شحاته
 نال السٌد فرٌدمأ.د/ 

 الصٌاد د/ هناء السٌد

 لم تناقش -

تأثٌر التدخل التمرٌضى   مروه سعٌد رومٌح 
التعلٌمى على ممارسه 
التمرٌض والنتائج المحدده 
للمرضى الذٌن ٌخضعون 
لمنظار الجهاز الهضمى 

 العلوى

 أ.د/  امال السٌد شحاته
 أ.م/ سمٌره ابو العزم

 أ.م/ ناهد فؤاد 

 لم تناقش -

الرعاٌه تأثٌر بروتوكول  شرٌن حسٌن الدٌب
التمرٌضٌه على محصله 
مخرجات  مرضى عملٌات 

 ترقٌع الشرٌان التاجى

 أد امال السٌد شحاته
 أد منال السٌد فرٌد

 أد امال السٌد شحاته
 أد منال السٌد فرٌد

أد/ سهٌر محمد 
 وحٌده 

أد/ وفاء حسن عبد 
 هللا

 تمت المناقشه
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 تارٌخ المناقشه المناقشٌن المشرفٌن عنوان الرساله إسم الطالبة

نادٌه مصطفى السٌد 
 العتر

تاثٌر تطبٌق بروتوكول  -
الفطام على النتائج السرٌرٌه 
بٌن مرضى جهاز التنفس 
الصناعى فى وحدات العناٌه 

 المركزه
 

 شحاته السٌد أمال /د.أ
 العزٌز عبد عفاف /د.أ

 بصل
 البرادعى فؤاد غاده /د.أ
 السالم عبد رضا /د

 اباهٌم
 

 السٌد أمال /د.أ
 شحاته

 عبد عفاف /د.أ
 بصل العزٌز

 شبل محمد أمانى /د.أ
 عبد جٌهان /د م.أ

 ٌونس الحكٌم

13/ 10/2020 

تأثٌر استراتٌجٌه االداره الذاتٌه  اسالم االمام شبانه
للوسائط المتعدده على النتائج 

الوظٌفٌه لمرضى الحروق فٌما 
ٌتعلق بأداء الرعاٌه الذاتٌه 

 وجوده الحٌاه

 أ د/ امال السٌد شحاته
أ.م.د/ سماح محمد عبد 

 الغفار 
 د/ ام الهنا كامل على 

أ د/ امال السٌد 
 شحاته

أ.م.د/ سماح محمد 
 عبد الغفار 

أ.د/ عفاف عبد 
 العزٌز بصل )طنطا(
 أ.د/ منال السٌد فرٌد

4/4/0206 

 

 :بمناقشة الرسائل العلمٌة خارج الجامعة(  بٌان ثالثا

  الجذري تأثٌر تمرٌنات الكتف المبكره مقابل المتأخره على تكوٌن السٌروما ووظائف الكتف بعد االستئصال

 جامعه بنها.  -كلٌه التمرٌض  -المعدل للثدي والغدد اللٌمفاوٌه تحت االبط  

  جامعه  -االحتٌاطات العامه للتحكم فى العدوى فى وحده الغسٌل الكلوى بمستشفى بنها الجامعى . كلٌه التمرٌض

 ا.هبن

  جامعه بنها. -سه التمرٌضٌهالتعرف على استعداد ممرضات الحاالت الحرجه الستخدام الكمبٌوتر فى الممار 

   جامعه بنها. -ادراك الفرٌق التمرٌضى لظروف العمل التى تؤثر على سالمه المرٌض  كلٌه التمرٌض 

  جامعه بنها. –اثر تطبٌق نموذج تثقٌفى على النتائج االكلٌنٌكٌه لمرضى النقرص 

 لجراحات القلب والصدر.  رساله الخاضعٌن ٌق على النتائج السرٌرٌه للمرضى هتاثٌر تمرٌنات عضالت الش

 جامعه طنطا. –مصطفى السٌد العتر  نادٌه -ماجستٌر  للطالبه 

  ٌق على النتائج السرٌرٌه للمرضى الخاضعٌن لجراحات القلب والصدر.   رساله هتاثٌر تمرٌنات عضالت الش

 جامعه طنطا. –نادي مصطفى السٌد العتر  -ماجستٌر  للطالبه 

  رساله  جٌهى على أداء التمرٌض بالعناٌه المركزه تجاه الحقن  الورٌدى لالدوٌه عالٌه الخطورهتأثٌر التعلٌم التو

 .66/0268كلٌه تمرٌض جامعه حلوان   -دكتوراه للطالبه : شٌماء عطٌه على محمد   

 The Effect of A Post Operative Rehabilitation Program on the Functional 
Abilities of Lower Limbs  of patients with Unstable  Dorsolumber Spinal 
Fracture. 
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  تاثٌر برنامج تاهٌلى بعد الجراحه على القدرات الوظٌفٌه لالطراف السفلٌه لمرضى الكسور الغٌر مستفره

 . 0268نرجس محمد صٌام  دكتوراه كلٌه تمرٌض اسكندرٌه  بالفقرات القطنٌه الظهرٌه للعمود الفقرى.

 االنسولٌن الموضعى لتحسٌن ألتأم قرح الفراش بٌن المرضى بقسم االعصاب: كلٌه تمرٌض المنصوره  أستخدام

6 /0267. 

 Effectiveness of Dual task exercise on balance , walking, speed and gait 
pattern in cerebrovascular patients.  Faculty of Nursing, Mansoura University, 
5-2018. 

 Effect of Implementing Self Management Protocpl on Asthma Control Level 
and Activities of Daily Living Among Patients with Bronchial Asthma. 

  0267اشرقت  سالمه هاشم  دكتوراه جامعه اسكندرٌه 

 The  Effect of A Rehabilitation Program on the Quality of Life For Patients With 
Lower Limb Amputation. Emad Abd El Gawad  Ali – Medicl Surgical Nursing 
Alexandria Universty 22-1-2020. 

 Effect of implementing protocol of weaning on clinical outcome among 
mechanically ventilated patients at intensive care units, 15- 10- 2020. 

  المتعدد بالتصلب المصابٌن للمرضى الصحٌه النتأئج على تاهٌلى تمارٌن برنامج تأثٌر •

 The effect of rehabilitation exercise program on health status outcomes of 
patients with multiple sclerosis, Medicl Surgical Nursing Alexandria Universty  
 9-11-2020,  

 Effect of a protocol of care on clinical outcomes of patients with acute ischemic 
stroke at neuro intensive care unit. Medicl Surgical Nursing Alexandria 
Universty,  21/ 11/ 2020. 

 السٌد ولٌد , الصدمات لمرضى المتقدمه بالرعاٌه ٌتعلق فٌما الطوارئ ممرضٌن اداء على التعلٌمى البرنامج تأثٌر 

  .24/12/2020 فى  حلوان تمرٌض دكتوره , محمد

 Assessment of knowledge and self efficacy among patients with colostomy  
  By : Rehab shehata abass habiba , Master degree, Alex. University , in 31/ 
5/2021   

 :الكلٌه اقسام داخل العلمٌه الرسائل مناقشه

 / الرماتوٌدى المفاصل التهاب مرضى لدى االكتئاب واعراض االلم على النفسى التمرٌضى التدخل فاعلٌه •

كلٌه التمرٌض  0202/ 60/ 07المنوفٌه فى  تمرٌض كلٌه النفسٌه الصحه تمرٌض .عماره مبروك صبحى نهال

 جامعه المنوفٌه

• Effectiveness of Psychiatric nursing intervention on pain and depressive 

symptoms among rheumatoid arthritis patients. 
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 :رابعا: االنشطة الطالبٌة

  0266/ 68/2الى  2/0266/ 64المشاركه واالشراف على لجنه سٌر االنتخابات  الطالبٌه بالكلٌه  فى. 

 حه والباطنه  وكذلك تقٌٌم أدائهن للعام األشراف على التدرٌب  العملى لطالبات  األمتٌاز باقسام الجرا

 .0266/  0262الجامعى

  0266 -0262العمل كمحكم داخلى لمقررتمرٌض الحاالت الحرجه  لمراحل البكالورٌوس  بالكلٌه. 

  0262المشاركه فى وضع المحتوى العلمى المقترح لماده الحاالت الحرجه لمرحله الماجستٌر والدكتوراه بالكلٌه 

- 0266. 

 العمل كمحكم داخلى لمقرر الحاالت الحرجه  لمرحله  –اركه فى توصٌف المقرر وتقرٌر المقرر المش

 .0260/ 0266البكالرٌوس للعام الجامعى 

 االعداد  للعدٌد منcourse notes” .لطالب التمرٌض الباطنى والجراحى " 

  0261 -7-00اعداد وتنفٌذ المعرض السنوى االول لالنشطه العلمٌه الطالبٌه والذى اقٌم بكلٌه التمرٌض فى  . 

  المشاركه فى ٌوم  التوظٌف االول باالداره العامه للجامعه بالتعاون مع قسم اداره التمرٌض وذلك ٌوم االحد

 .0261/ 8/ 26الموافق 

  طالب وطالبه للتبرع بالدم  والتبرع للمستشفى  42هٌئه الدرٌس ومع اعضاء  78278تنظٌم زٌاره لمستشفى

 .0261/ 7/ 69بمبالغ مادٌه وذلك فى 

  9/ 60تنظٌم زٌاره بالتعاون مع طالب  اسره خدمه المجتمع  بالكلٌه لزٌاره  دار المسنٌٌن ببركه السبع فى /

0261. 

  4/ 62لألعمال الخٌرٌة ٌوم االحد الموافق  باالشتراك مع جمعٌة رسالةللطالب  عمل معرض للمالبس المدعمة /

 بالدور االرضى بالكلٌة 0261/ 4/ 64حتى 0261

 اسره خدمه المجتمع وتنمٌه  لٌن بالكلٌه وذلك بالتعاون مع طالبعمل معرض للمالبس المدعمه للطالب والعام

 .0261/ 66/ 6الى  62/ 22البٌئه لمده ثالث اٌام  فى الفتره من 

 60/ 6حتى  66/ 01رنامج االسبوع الثقافى البٌئى االول بمشاركه طالب الكلٌه   فى الفتره من اعداد  وتنفٌذ ب /

 بالكلٌه. 0261

  0268االشترك فى معرض االنشطه الطالبٌه  بالجامعه بعرض انشطه فنٌه تعلٌمٌه طالبٌه لطلبه الكلٌه  . 

  اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات منها عمل معرض والذى  0268االسبوع الثقافى البٌئى الثانى  اعداد  وتنفٌذ

 المدعمه للطالب. للمالبس

 . إنشاء مجلة حائط عن البٌئة وذلك بهدف زٌادة  التوعٌة والتثقٌف بٌن الطالبات والعاملٌن بالكلٌة 

 مع  اعضاء هٌئه  0268/ 1/0م زٌاره الى مستشفى ابو الرٌش: بالتعاون مع اسره خدمه المجتمع فى ٌظتن

 طالب وطالبه من اسره خدمه المجتمع لتقدٌم دعم مادى ومعنوى. 42التدرٌس و
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   8/ 68المشاركه فى ٌوم التوظٌف الثانى  بالتعاون مع قسم اداره التمرٌض  وذلك ٌوم االثنٌن  الموافق /

0268. 

  0267/ 0/ 07/08اعداد وتنفٌذ المعرض الخٌرى للمالبس المدعمه للطالب والعاملٌن بالكلٌه وذلك فى الفتره 

 وذلك بالدور االرضى.

  تنفٌذ معرض للكتاب تابع لمكتبه ألف لعرض مجموعه من الكتب الثقافٌه والرواٌات وذلك بالدور االرضى بالكلٌه

 . 0267/ 7فى شهر 

  عمل معرض خٌرى للمالبس المدعمه للطالب  ومعرض لالعمال الٌدوٌه ضمن فاعلٌات االسبوع الثقافى الثالث

 .0267اكتوبر  26الى  08بالكلٌه فى  الفتره من  الذى اقٌم

  0267اعداد كتٌب عن محو االمٌه الصحٌه لتعلٌم الكبار باالشتراك مع اعضاء لجنة خدمه المجتمع . 

  تنفٌذ معرض للكتاب تابع لمكتبه ألف لعرض مجموعه من الكتب الثقافٌه والرواٌات وذلك بالدور االرضى بالكلٌه

 . 0269/ 0فى شهر  

 2/ 01الى 04عداد وتنفٌذ معرض خبرى للمالبس المدعمه  للطالب والعاملٌن بالكلٌه وذلك فى الفتره من ا /

0269 . 

  6/4/0206المشاركه فى االحتفال بٌوم الٌتٌم فى استاد الجامعه ٌوم. 

 

 خامسا: انشطة خدمه المجتمع وتنمٌة البٌئة:

 التى تم تنفٌذها والمشاركه فٌها : الندوات (0

  بقاعه المؤتمرات باالداره العامه لجامعه "الحكومه االلكترونٌه وهٌكله الجامعات المصرٌه ندوه بعنوانحضور  "

 . 0262/ 2/ 07المنوفٌه  فى 

  بقاعه المؤتمرات باالداره العامه لجامعه المنوفٌه , ٌوم  " روح اكتوبر وتحدٌات التنمٌه"حضور ندوه بعنوان

 .0262/ 62/ 69الثالثاء الموافق 

 كٌفٌه الوقاٌه من االمراض )"   االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان

 .0266فبراٌر  00وذلك فى ( الكبدٌه"

  لطالبات الكلٌه و ذالك  ("توعٌه المجتمع باهمٌه السلوك الصحى للحفاظ على بٌئه نظٌفه")القاء ندوه بعنوان

 .0266/ 66/ 7ٌوم االثنٌن 

  لطالبات المعهد االزهرى بقوٌسنا وذلك ٌوم  (االسعافات االولٌه والتغذٌه فى سن المراهقه")" القاء ندوه بعنوان

 .0266/ 66/ 02االربعاء الموافق 

   لطالبات الكلٌه. 0266/ 60/ 67وذلك فى  (التغذٌه فى سن المراهقه")"ألقاء ندوه بعنوان 

 وذلك فى  "ه(الصحه اإلنجابٌ )" ندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر ل

07/60 /0266. 
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  إعداد وتنفٌذذ نذدوات بمذدن وقذرى محافظذه  المنوفٌذه تابعذه لمشذروع التطذوٌر المسذتمر والتاهٌذل لالعتمذاد بالكلٌذه

توعٌهه المجتمهع باهمٌهه السهلوك  –االلتهاب الكبدى الوبائى وكٌفٌه الوقاٌه منه  –الفحص الذاتى للثدى )" مثال

 .0260-0266للعام الجامعى"  (الصحى

 " بكلٌه التمرٌض ٌوم  (توعٌه المجتمع باهمٌه السلوك الصحى للحفاظ على بٌئه نظٌفه" )ألقاء ندوه بعنوان

 .0260/ 7/60االثنٌن الموافق 

   بمدرسه قوٌسنا التجربٌه للغات  "(ه االسعافات االولٌه وطرق الوقاٌه من االمراض المعدٌ)" ألقاء ندوه بعنوان

 .6/0260/ 02وذلك ٌوم االثنٌن الموافق 

  :وذالك بقاعه المؤتمرات باالداره العامه بجامعه  (العنف االسرى")" االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر لندوه بعنوان

 .2/0260/ 8المنوفٌه ٌوم االربعاء الموافق 

  0260/ 2/ 02لطالبات الكلٌه فى  "(المراهقهالتغذٌه فى سن )" ألقاء ندوه بعنوان. 

  وذالك بقاعه المؤتمرات باالداره العامه بجامعه   " (سرطان الثدى بٌن العالج والغذاء)" ألقاء ندوه بعنوان

 .0/0262/ 04المنوفٌه ٌوم االحد الموافق  

  الرعاٌه الصحٌه والتغذٌه لمرضى )"  االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان

 .4/0262/ 9وذلك فى " (السكر

  وذلك  "(التسمم بٌن الوقاٌه والعالج)"االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان

 .7/0262/ 64فى

 وذلك ٌوم لغده النكافٌه(" " )ألتهاب ا االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان

 .0262/ 66/  04االحد الموافق 

  0264/ 6/66بمدرج كلٌة الطب وأخالقٌات مهنة التمرٌض ( )آدابندوة  بعنوان:ألقاء. 

  7/66/0264ٌوم السبت  الموافق  كلٌة التمرٌضلطالبات ب مرض االٌبوال( )ندوة  بعنوان:ألقاء. 

  دور الفرد واالسره فى الحفهاظ علهى )" االعداد والتنفٌذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه  بعنوان

 .0264/ 66/ 61فى   " (البٌئه

  68قذذى  (العنههف ضههد المههرأه")" االعذذداد والتنفٌذذذ والعمذذل كمقذذرر لنذذدوه بقاعذذه المذذؤتمرات بالجامعذذه بعنذذوان /

60/0264. 

 ندوه بعنواناالعداد والتنفٌذ ل" "Communication Skills and Interview  وذلك لطالب الكلٌه فى

66/2 /0267. 
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   67بمعهد الكبد القذومى وذلذك ٌذوم االحذد الموافذق  "(الٌقظه الد وائٌه  من اجل مرضانا)" حضور ندوه بعنوان 

 .0267مارس 

   22جامعذه المنوفٌذه فذى  –وذلذك فذى قاعذه السذمٌنار بكلٌذه التمذرٌض  "("قواعهد الترقٌهه)حضور نذدوه بعنذوان 

 .0267مارس 

  الحضور والمشاركه فى المعرض الخٌرى لصالح ذوى االحتٌاجات الخاصه ومؤسسذات الرعاٌذه االجتماعٌذه ٌذوم

 بكلٌه الحقوق بشبٌن الكوم.0267/ 4/ 8الثالثاء الموافق 

  لطالبات  مدرسه تٌمور باشا  "(فحه العدوى بٌن المدرسه والمنزل مكا)" اعداد وتنفٌذ والقاء  ندوه بعنوان

 بالتعاون مع بقسم تمرٌض صحه المجتمع. 02/62/0267االعدادٌه بقوٌسنا فى ٌوم الثالثاء الموافق 

  فى ٌوم  "(كٌفٌه الحفاظ على بٌئه نظٌفه –التوعٌه بانشطه خدمه المجتمع )" اعداد وتنفٌذ والقاء  ندوه بعنوان

 .66/0267/ 9االثنٌن  الموافق 

  ٌوم األربعاء  (دور األسره والمجتمع فى احتواء المراهقٌن صحٌا" ونفسٌا)" اعداد وتنفٌذ ندوه بعنوان   "

 وذلك بقاعه المؤتمرات باإلداره العامه بجامعه المنوفٌه .  2105/  00/ 25الموافق  

  0/0267/ 07القدرات الخاصه باالداره العامه بالجامعه الحضور والمشاركة فى الحفل الخٌرى لذوى. 

  ٌوم األحد  "(دور األسره والمجتمع فى الحفاظ على أمن وسالمه البٌئه )" اعداد و تنفٌذ ندوه تحت عنـوان

 اإلداره العامه بجامعه المنوفٌه.وذلك بقاعه المؤتمرات ب 62/60/0267الموافق 

   المنعقذذده ٌذذوم  " (اورام الثههدىا الوقاٌههها االكتشههاف المبكههر ا طههرق العههالج)" اعذذداد و تنفٌذذذ نذذدوه تحذذت عنذذـوان

 م.0261/ 0/ 00االثنٌٌن الموافق 

   طهرق االكتشهاف المبكهر لالطفهال ذوى االحتٌاجهات الخاصهه وكٌفٌهه التعامهل )"اعداد و تنفٌذ نذدوه تحذت عنذـوان

 م.0261/ 2/ 64المنعقده ٌوم االثنٌٌن الموافق  "(معهم 

 وذلك باالداره العامذه بالجامعذه  والتذى عقذدت ٌذوم  "(المواطنه حق وواجب )" تنفٌذ ندوه تحت عنـوان   اعداد و

 .0261/ 66/  64االثنٌن الموافق 

 0261/ 60/ 62مقرر  لندوه عن االطرابات النفسٌه واالجتماعٌه الدمان االنترنت  فى . 

   وذلذك بذاالداره العامذه " (الوقاٌهه والعهالج  –االسهباب  –"ضغط الهدم المرتفهع )اعداد و تنفٌذ ندوه تحت عنـوان

 .0268/ 0/ 08بالجامعه  والتى عقدت ٌوم االثنٌن الموافق: 

 بالتعذاون مذع صذندوق مكافحذه االدمذان والتعذاطى والتذى  " (االدمان والتعاطى)" اعداد و تنفٌذ ندوه تحت عنـوان

 . 0268/ 2/ 7عقدت فى كلٌه التمرٌض ٌوم االحد الموافق 
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 :بالتعذذاون مذذع وزاره الصذذحه والتذذى عقذذدت بكلٌذذه التمذذرٌض ٌذذوم "  (االدٌههز )" اعذذداد و تنفٌذذذ نذذدوه تحذذت عنذذـوان

 .0268/ 2/ 1االثنٌن الموافق 

  : م وذلك بذاالداره العامذه بالجامعذه  والتذى عقذدت ٌذو (" االستخدام االمن للدواء")اعداد وتنفٌذ ندوه تحت عنوان

 .0268/  4/ 04االثنٌن الموافق:

 بقاعة المذذؤتمرات بذذاإلدارة العامذذة بجامعذذة نذذدوة بعنذذوان :الصذذٌام بذذٌن الغذذذاء والذذدواء وأحكذذام الشذذرٌعة اإلسذذالمٌة

 .04/7/0268المنوفٌةٌوم األربعاء الموافق 

  مدرج الدور الثالث  بكلٌة التمرٌض بكلٌة  :) مكافحة االٌدز وتقدٌم الرعاٌة الصحٌة للمصابٌن (ندوة بعنوان

 .7/0268/ 07 ٌوم األحد الموافق التمرٌض

  : جامعذة المنوفٌذةٌوم األربعذاء –مذدرج الذدور الثذانً بكلٌذة التمذرٌض  ) كٌفٌهة الحفهاظ علهى البٌئهة (ندوة بعنوان

08/9/0268. 

   : ٌوم األحذذد الموافذذق جامعذذة المنوفٌذذة –مذذدرج الذذدور الثذذانً بكلٌذذة التمذذرٌض  )سههفارة المعرفههة(نذذدوة بعنذذوان

67/62/0268. 

 (: ندوة بعنوان) مدرج بكلٌة التمرٌض  جامعة المنوفٌة ٌوم  مرض االٌدز وتقدٌم الرعاٌة الصحٌة للمصابٌن

 .61/62/0268االثنٌن الموافق 

  : بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة للجامعةٌوم األحد الموافق  ) نحو صحة إنجابٌة أفضل (ندوة بعنوان
09/62/0268. 

  6/66/0268ٌوم االثنٌن الموافق  بمدرج الدور الثانً بكلٌة التمرٌض الدنج (:) حمى ندوة بعنوان. 

 : 2/60ٌوم االثنٌن الموافق  بمدرج الدور السادس  بكلٌة التمرٌض ) البٌئة وعالقتها باألورام (ندوة بعنوان/ 

 .وذلك خالل األسبوع البٌئً الخامس0268

 : 7/60ٌوم الثالثاء الموافق  بمدرج الدور السادس  بكلٌة التمرٌض ) الوعً المجتمعً تجاه االٌدز (ندوة بعنوان/ 

 .وذلك خالل األسبوع البٌئً الخامس 0268

 حضور ندوه بقسم تمرٌض صحه المجتمع بالتعاون مع قسم االورام والعالج النووى بكلٌه. 

  ٌوم االثنٌن الموافق  التجارةكلٌة بمدرج  :) مخاطر وإضرار المخدرات وأثارها على الصحة العامة (ندوة بعنوان

60/0/0267. 

 0267/ 0/ 67وذلك ٌوم االحد الموافق :  (الرعاٌه التلطٌفٌه التمرٌضٌه :)الطب بعنوان. 

  : 68الحضور والمشاركه فى الٌوم العلمى الثانى لطالب االمتٌاز بكلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه السبت الموافق /

0 /0267 .  



                       CV                                          
 اد.أمال السيد شحاتة

 أستاذ التمريض الباطنى والجراحى 

16 
 

  وذلذك ٌذوم الثالثذاء  " (العهالج باالعشهاب ومخهاطر االسهتخدام العشهوائى)" الحضور والمشاركه فى ندوه بعنوان

 وذلك بقاعه المؤتمرات باالداره العامه الجامعه. 0267/ 0/ 08

  المصرٌه" حضور اللقاء المفتوح مع شباب الجامعه لفضٌله االستاذ  الدكتور / شوقى ابراهٌم عالم  " مفتى الدٌار

 .بقاعه المؤتمرات باالداره العامه بالجامعه0267/ 4/0وذلك ٌوم االحد الموافق 

  : ٌذذوم السذذبت الموافذذق   بمذذدرج بالذذدور الخذذامس بكلٌذذة التمذذرٌض ) الههوعى المجتمعههى تجههاه االٌههدز(نذذدوة بعنذذوان

2/2/0267. 

  الدور الخامس بالكلٌهبمدرج  4/2/0267ٌوم السبت الموافق  (االٌدز)اعداد وتنفٌذ ندوه عن 

  : المبههاد  )حضذذور الٌذذوم العلمذذى االول لوحذذده التعلذذٌم والتذذدرٌب الطبذذى المسذذتمر بالمستشذذفٌات الجامعٌذذه بعنذذوان

 .0267/ 66/2وذلك ٌوم االحد  (االساسٌه للسالمه والصحه المهنٌه فى بٌئه العمل

  ٌوم االثنٌن الموافق   بكلٌة الهندسة بمدرج :) مخاطر اإلدمان وطرق الوقاٌة والعالج منه (ندوة بعنوان

60/2/0267. 

 0267تنفٌذ ندوات بكلٌات الجامعه خالل العام الجامعى  (االدمان واالدٌز )اعداد وتنفٌذ وتبنى برنامج عن. 

  2/ 02حضور ندوه  عذن ٌذوم الكلذى العذالمى تحذت عنذوان :  الكلذى وصذحه المذرأه وذلذك ٌذوم الثالثذاء الموافذق /

 المؤتمرات باالداره العامه بالجامعه.بقاعه  0267

 : المخاطر القانونٌة واالثار الصحٌة الناجمة عن االدمان وتعاطى المخدرات وطرق الوقاٌة ندوة بعنوان (

 .04/2/0267ٌوم السبت الموافقبمدرج كلٌة التجارة والعالج منه (

  ٌوم األحد الموافق  بكلٌة التمرٌضبمدرج الدور الثالث  مصر بال أمٌة ( –:) معا نستطٌع ندوة بعنوان

07/2/0267. 

  بمدرج الدور السادس بكلٌة التمرٌض  ٌوم السبت  :) التحرش الجنس وأثرة النفسى على المجتمع (ندوة بعنوان

 .08/62/0267الموافق 

  26-08وذالك فى الفتره من  )  بٌئتنا حٌاتنا معا نحمٌها (اعداد  وتنفٌذ  االسبوع الثقافى البٌئى لثالث بعنوان  /

 والذى اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات مثال: 0267/ 62

 :عمل ثالث ندوات خالل االسبوع بعنوان 

  ندوه بمعهد الكبد كٌفٌه الوقاٌه من الفٌروسات الكبدٌه : 

  التحرش الجنسى واثره النفسى على المجتمع 

  ممارسات الثقه بالنفس والتفوق الدراسى 

 ٌوم بقاعة السمٌنار بالدور الرابع بكلٌة التمرٌض  رفع الوعى والثقافة لمجابهة االزمات والكوارث()وان:ندوه بعن
 .60/66/0267االثنٌن الموافق 
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  : اعداد وتننفٌذ  حمله بعنوان : بٌئه نظٌفه ومستمره بكلٌه التمرٌض وذلك لمده اسبوع بداٌة من 
  بعنوان : ٌوم من اجل كلٌه التمرٌض وذلك بعمل حمله نظافه وتجمٌل للكلٌه مع عمل ندوه   0269 /0/-62االحد

 عن االشاعات  وطرق التغلب علٌها 
  استمرار حمله النظافه وعمل ملصقات  بالتعاون  مع جهاز حماٌه البٌئه وعمل ندوه  – 0269/ 66/0االثنٌن

 لمجتمع  مع عمل قافله مجمعه الى بركه السبع بعنوان: بعنوان اهمٌه النظافه وتاثرها على الفرد وا
 منظومة النظافة ومنظومة الدعم 

ندوة عن تدوٌر المخلفات  مع قافلة مجمعه الى منوف  بعنوان : منظومه النظافة ومنظومة  0/0269/ 60الثالثاء 
 الدعم 

 ومنظومة الدعم قافلة مجمعة الى مدٌنة اشمون بعنوان : منظومة النظافة  62/0/0269االربعاء 
  : 2/2كٌفٌه الحفاظ على  مٌاة نهر النٌل  ) حراس النٌل( وذلك ٌوم االجد الموفق اعداد وتنفٌذ ندوة بعنوان /

بأداره االعالم والتوعٌه البٌئٌة  بقاعه السٌمنار بكلٌة التمرٌض   , حاضر فٌها أ / محمد وحٌد الخولى 0269
 بالفرع االقلٌمى  بطنطا ومسئول وحده االتصال ٌمكتب وزارة البٌئه. 

  اعداد وتنفٌذ ندوة بكلٌه الحقوق بعنوان : )أهمٌه النظافة الشخصٌه وفوائدها من خالل ادوات التوعٌة
 .0269/ 2/ 67ذلك ٌوم االثنٌن الموافق  ( المختلفة

 والتى عقدت بكلٌه التمرٌض ٌوم االربعاء  ه بعنوان : نحو حٌاه  افضل خالٌه من االدمان اعداد وتنفٌذ  ندو
 .طفى خبٌر السموم والمخدرات بمصلحه الطب الشرعىوحاضر فٌه د محمد مص 2/8/0269الموافق 

  8/ 00المشاركه فى اعداد وتنفٌذ الملتقى التوظٌفى  السنوى الرابع  بكلٌه التمرٌض فى االثنٌن الموفق /
0269 . 

 0269 اعداد وتنظٌم ندوه لطالب االمتٌاز عن االٌدز وكٌفٌه الوقاٌه منه وذلك خالل شهر سبتمبر 
  اعداد وتننظٌم برنامج لعمل ندوات بجمٌع كلٌات الجامعه عن كٌفٌه الفحص الذاتى للثدى  وذلك خالل شهر

 .0269اكتوبر ونوفمبر  
  62/ 61الجدٌد(  وذلك ٌوم االربعاء الموافق  رعنوان : ) العبوأعداد وتنفٌذ ندوه عن حرب أكتوبر تحت /

بكلٌه التمرٌض  المتحدثون فى الندوه اللواء / محمد محمود عمر  بطل من ابطال الصاعقه فى حرب  0269
 اكتوبر ومؤلف سلسله افالم من دهب واالستاذ احمد طه ابو طالب  كبٌر مذٌعٌن بالقناه السادسه .

  ٌّذ فاعلٌات االسبوع الثقافى البٌئً الرابع فى الفتره من  0269/  62/ 22الى  62/ 01اعداد وتنظٌم وتنف
 والذى اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات منها :

االفتتاح الرسمى لالسبوع بحضور معالى رئٌس الجامعه أ.د عادل مبارك تم اقامه معرض للمالبس  -
 الٌدوٌه. الخٌرٌه للطالب ومعرض للمشغوالت

 تسلٌم محتوٌات غرفه عناٌه وادوٌه الى قسم االورام وذلك من الصٌدلٌه الخٌرٌه  -

خبٌر اقامه ندوه بعنوان االدمان واسبابه وتأثٌره على الفرد والمجتمع  حاضر فٌها د/ محمد مصطفى  -
افحه السموم والمخدرات بمصلحه الطب الشرعى , أ مصطفى حسن منسق البرنامج الوقائى بصندوق مك

 ,الشٌخ مصطفى سٌف , د هناء رضوان قسم الصحه النفسٌه.االدمان

 عمل ترابٌظات الخٌر داخل الحرم الجامعى لقٌاس الضغط والسكر والتثقٌف الصحى عن السمنه -

 اقامه ندوه عن ادمان المراهقٌن وادمان االنترنت وتأثٌره على االسره والمجتمع. -

 وعمل قافله عن االدمان  -

ن :  اآلثار النفسٌه لإلدمان وعالقته بالتحرش الجنسى  مع استمرار المعارض وتربٌزات  اقامه ندوه ع  -
 الخٌر 



                       CV                                          
 اد.أمال السيد شحاتة

 أستاذ التمريض الباطنى والجراحى 

18 
 

  وٌوم  07/6/0202سلسله من الندوات عن فٌرس كورونا بٌن الوقاٌه والعالج وذلك ٌوم الثالثاء الموافق تنفٌذ
المرض  ضمن سلسله  مع عمل بوسترات وبروشورات عن التوعٌه بهذا 0/0202/ 0ٌوم االحد  الموافق 

 .نوات مستمره
  منذ أن تم اإلعالن عنهه وذلهك  09تم رفع حاله االستعداد القصوى لمواجهة فٌروس كورونا المستجد كوفٌد

  22/0/2121بعمل سلسلة من الندوات والقوافل والتً تم بدءها فً أجازة نصف العام الدراسً فً 

 : اٌههة والعههالج ( وذلههك لطههالب الكلٌههة وطههالب االمتٌههاز ) فٌههروس كورونهها المسههتجد بههٌن الوق -تحههت عنههوان

 والعاملٌن بالكلٌة.

 : كما امتدت سلسلة من الندوات إلى مختلف كلٌات الجامعة مثل *- 

   كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ( وذلك بإرسال السادة أعضاء هٌئة التدرٌس  –كلٌة التربٌة  –) كلٌة التربٌة طفولة

 التوعٌة بفٌروس كورونا وكٌفٌه الوقاٌة منه(  بمختلف كلٌات الجامعة .)   -إللقاء ندوات تحت عنوان :

 مخاطر فٌروس كورونها وكٌفٌهة الوقاٌهة  -عنوان :بمجمع النظري بكلٌة الحقوق تحت  * كما تم عمل ندوة (

كما تم التواصل مع السٌد األستاذ الذدكتور / نائذب رئذٌس الجامعذة لشذئون خدمذة المجتمذع وتنمٌذة البٌئذة .منه( 

  -لعرض خطة لعمل سلسلة من الندوات والقوافل على مستوى الجامعة على المواقع االلكترونٌة :

تعلق الدراسة فً تارٌخ  مواقع الجامعة  ( للتوعٌة المجتمعٌة وذلك بدأ من –قنوات الٌوتٌوب  –)فٌسبوك مثل 

    -والخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وذلك تحت عنوان : 02/2/0202

التغذٌذذة السذذلٌمة واألطعمذة التذذً تحفذذز  -األعذراض  -طذرق انتقالذذه  -) جائحذة فٌذذروس كورونذا والوقاٌذذة منذذه 

 الجهاز المناعً ( .

 جتماعٌه لجائحه فٌروس كورونا باالشتراك مع كلٌه العلوم اعداد وتنفٌذ  سلسله ندوات عن االثار النفسه واال

 .0206خالل شهر فبراٌر ومارس   onlineواالداب 

  0206/ 2/ 69عمل ندوه عن ) االثار النفسٌه لمتالزمه داون ( باالشترك مع كلٌه الطب وكلٌه االداب فى. 

 لها والمشاركه فٌها: لقوافل التى تم االعداد والتنفٌذا (2

  جامعه المنوفٌه الخاصه بخدمه المجتمع خالل العام  -الطبٌه التى تقٌمها كلٌه الطب  فى القوافلاالشتراك

 .0220/ 0226الجامعً  

  قافله بعنوان  اإلسعافات األولٌة وكٌفٌة الوقاٌة من الفٌروسات الكبدٌة الى  جمعٌة نور السالم بهناى بالباجور

 .67/9/0264ٌوم االثنٌن  الموافق 

  بالبذاجور  بذٌن كلٌذه الطذب والكبذد والتمذرٌض عذن  –االشتاك فى القافلذه المجمعذه المتجهذه الذى كفذر الغنامٌذه

  c.فٌرس 
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   حضذذانة جمعٌذذة الذذى  اإلسههعافات األولٌههة وكٌفٌههة الوقاٌههة مههن الفٌروسههات الكبدٌههة ()قافلذذة تمرٌضذذٌة بعنذذوان

 .02/62/0264تحفٌظ القرآن بمنوف  ٌوم االثنٌن الموافق 

  ٌوم  جمعٌة تنمٌة المجتمع بقوٌسنا ()تفعٌل دور الرائدات الرٌفٌات فى المجتمع األسرىقافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .09/62/0264األربعاء  الموافق 

 حضانة جمعٌة تنمٌة المجتمع بطبلوها مركز تال )الرعاٌة الصحٌة والنفسٌة لألطفال (:قافلة تمرٌضٌة بعنوان 

 .2/66/0264ٌوم االثنٌن الموافق 

 حضذانة جمعٌذة تنمٌذة المجتمذع  )األمراض المنتشرة بٌن األطفهال ا العنهف بهٌن األطفهال ( :قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .69/66/0264ٌوم األربعاء الموافق بقرٌة طوخ دلكا مركز تال

 ٌذوم  عافٌذة حضذانة جمعٌذة تنمٌذة المجتمذع بمٌذت )العنف ضد األطفال والتغذٌة السهلٌمة  (:قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .0264/  01/66األربعاء الموافق 

  ٌذذذوم االثنذذذٌن الموافذذذق  المذذذاى –مدرسذذذة شذذذبرا بلولذذذه  )مشهههاكل سهههن المراهقهههة (:قافلذذذة تمرٌضذذذٌة بعنذذذوان

67/60/0264. 

 حضذانة الزهذراء بمٌذت عافٌذة )الصحة النفسٌة ألطفال الحضانة ا اإلسعافات األولٌة(:قافلة تمرٌضٌة بعنوان 

 .09/60/0264الموافق ٌوم االثنٌن 

 مدرسذذة الثانوٌذذة بنذذات بشذذبٌن الكذذوم ٌذذوم االثنذذٌن الموافذذق  التحههرش ( - ) العنههف: قافلذذة تمرٌضذذٌة بعنذذوان

61/0/0267. 

  دار ملذذك الملذذوك لألٌتذذام   (:) الرعاٌههة الصههحٌة األولٌههة لألطفههال فههى سههن الحضههانة قافلذذة تمرٌضذذٌة  بعنذذوان

 .02/0/0267بالباجور ٌوم االثنٌن الموافق 

 مدرسذذة التجرٌبٌذذة الرسذذمٌة  ) الرعاٌهة الصههحٌة األولٌههة لألطفهال فههى سههن الحضهانة (:قافلذة تمرٌضذذٌة بعنذذوان

 . 6/2/0267للغات بقوٌسنا ٌوم األحد الموافق   الموافق 

 مدرسة عبد الرحمن حسن  ) طرق مكافحة الدٌدان والوقاٌة منها ااإلسعافات األولٌة( :قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .62/2/0267الدٌب  االبتدائٌة بشبٌن الكومٌوم الثالثاء 

  :المعهد االزهرى للفتٌات بملذٌج ) التغٌرات النفسٌة والفسٌولوجٌة فى سن المراهقة(قافلة تمرٌضٌة بعنوان 

 .7/4/0267ٌوم األربعاء الموافق 

  ٌوم الخمٌس الموافق  بشبٌن الكومحضانة العسلتى  :)التغذٌة السلٌمة اإسعافات أولٌة (قافلة تمرٌضٌة بعنوان

09/62/0267. 
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  روضة مدرسة الخضرة للتعلٌم األساسً  :)التغذٌة السلٌمة اإسعافات أولٌة (قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .0/66/0267بالباجورٌوم االثنٌن  الموافق 

  بالباجورٌوم  مدرسة االطارشة االبتدائٌة المشتركة :)التغذٌة السلٌمة لألطفال (قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .67/66/0267األربعاء  الموافق 

  7/9/0261ٌوم االثنٌن الموافق  الوحدة الصحٌة بشنوان :  )مكافحة العدوى (قافلة تمرٌضٌة بعنوان. 

  06/9/0261الوحدة الصحٌة بملٌج  ٌوم االثنٌن  الموافق:  )مكافحة العدوى (قافلة تمرٌضٌة بعنوان. 

 ٌوم األربعاء   الوحدة الصحٌة بقرٌة شبراباص ()مكافحة العدوى :قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .7/62/0261الموافق

 ٌوم األربعاء الموافق حدة الصحٌة بقرٌة دٌنشواى الو العدوى ( مكافحة: )قافلة تمرٌضٌة بعنوان

60/62/0261. 

 الموافق  بالباجور ٌوم الخمٌسمدرسة مصطفى خاطر  )اإلسعافات األولٌة ( :قافلة تمرٌضٌة بعنوان

2/66/0261. 

 مدرسة عٌسى بالمقاطع بالباجور ٌوم الخمٌس الموافق  )اإلسعافات األولٌة ( : قافلة تمرٌضٌة بعنوان

62/66/0261. 

 الخمٌس  معهد الفتٌات النموذجً بشبٌن الكوم -مدرسة األزهر ()إسعافات أولٌة  :قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .6/60/0261الموافق 

  االثنٌن الموافق  المٌاه والصرف الصحً بقوسٌنا مدرسة ) مكافحة العدوى ( :بعنوانقافلة تمرٌضٌة

01/60/0261. 

  الوحدة الصحٌة بقرٌة مٌت  : )الوقاٌة واالكتشاف المبكر لإلمراض الضغط والسكر (قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 . 9/6/0268مسعود ٌوم االثنٌن  الموافق 

  الوحدة الصحٌة بقرٌة  واالكتشاف المبكر لإلمراض الضغط والسكر (: )الوقاٌة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .02/6/0261ٌوم االثنٌن  الموافق الراهب  

  االثنٌن الموافق  وحدة الصحٌة بقرٌة كفر العربال : )الحٌاة الصحٌة السلٌمة (قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .62/0/0268الموافق

 االثنٌن الموافق  الوحدة الصحٌة بقرٌة هورٌن )الحٌاة الصحٌة السلٌمة( :قافلة تمرٌضٌة بعنوان

08/0/0268. 
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  ضانة االئوائٌة بشبٌن الكوم  دار األٌتام  الح : )التغذٌة السلٌمة ماقبل المدرسة (قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .62/2/0268االثنٌن الموافق 

  االثنٌن الموافق  المدرسة الفكرٌة ببركة السبع  األطفال (العنف بٌن  -: )إسعافات أولٌةقافلة تمرٌضٌة بعنوان

08/2/0268. 

 الصحٌة بقرٌة  الوحدة مكافحة العادات السٌئة ضد المرآة( -:) النهوض بصحة المرأة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .62/4/0268االثنٌن الموافق   طبلوها مركز تال

 ٌة بقرٌة الوحدة الصح مكافحة العادات السٌئة ضد المرآة( - :) النهوض بصحة المرأة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .01/4/0268األربعاء الموافق  سرسموس مركز الشهداء

 ة بقرٌة الوحدة الصحٌ مكافحة العادات السٌئة ضد المرآة( - :) النهوض بصحة المرأة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 . 67/7/0268االثنٌن الموافق أم خنان مركز قوٌسنا 

  ٌة بقرٌة الوحدة الصح مكافحة العادات السٌئة ضد المرآة( -:)النهوض بصحة المرأة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .09/7/0268األربعاء الموافق  مٌت سراج مركز قوٌسنا

  الوحدة الصحٌة بقرٌة شنتنا الحجر مركز بركة  التغذٌة السلٌمة ( –:) مكافحة االٌدز قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .60/1/0268االثنٌن الموافق ٌوم  السبع

  ة كفر نفره مركز بركة السبع  الوحدة الصحٌة بقرٌ التغذٌة السلٌمة( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) مكافحة االٌدز

 .69/1/0268ٌوم االثنٌن الموافق  االثنٌن الموافق

  االثنٌن  وهلةلوحدة الصحٌة بقرٌة مناالتغذٌة السلٌمة ( ا –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) ختان اإلناث

 .04/8/0268الموافق

  حٌة الوحدة الصحٌة بقرٌة كفر الباجورالوحدة الص التغذٌة السلٌمة ( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) ختان اإلناث

 .26/8/0268االثنٌن الموافق  بقرٌة كفر الباجور

   ة الصحٌة الوحد ( التغذٌة السلٌمة –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) األمراض الغٌر معدٌة مثل الضغط والسكر

 .64/7/0268االثنٌن الموافق  بقرٌة كفر السكرٌة

   ٌة الوحدة الصح التغذٌة السلٌمة ( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) األمراض الغٌر معدٌة مثل الضغط والسكر

 .07/7/0268االثنٌن الموافق  بقرٌة مٌت فارس بركة السبع

  التغذٌة السلٌمة ( الوحدة الصحٌة بقرٌة  -العناٌة بصحة المرآة  –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) الصحة اإلنجابٌة

 .1/9/0268األربعاء الموافق  بابل مركز تال
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  الوحدة الصحٌة بقرٌة  التغذٌة السلٌمة ( -العناٌة بصحة المرآة  –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) الصحة اإلنجابٌة

 .8/9/0268ٌوم الخمٌس الموافق  الماى

  : التغذٌة السلٌمة (الحضانة االئٌوائٌة بالباجوردار األٌتام األحد  –إسعافات أولٌة )قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .00/62/0268الموافق 

  االثنٌن الموافق   التغذٌة السلٌمة ( مدرسة السالم بقرٌة كمشٌش –قافلة تمرٌضٌة بعنوان : )إسعافات أولٌة

02/62/0268. 

  االثنٌن الموافق  مدرسة السالم بشبٌن الكوم التغذٌة السلٌمة ( –:)إسعافات أولٌة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

62/66/0268. 

  ٌوم االثنٌن  مدرسة الكوم األخضر االبتدائٌة التغذٌة السلٌمة ( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :)إسعافات أولٌة

 .08/66/0268الموافق 

 ٌوم االثنٌن الموافق  معهد الفتٌات بقوسٌنا النظافة الشخصٌة ( –ٌة السلٌمة قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) التغذ

2/60/0268. 

  : طر زواج األقارب والمبكر (الوحدة الصحٌة بقرٌة أسنطها امخ  -الصحة اإلنجابٌة )قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .62/60/0268االثنٌن الموافق  ك خالل األسبوع البٌئً الخامسوذل

  ( : قافلة تمرٌضٌة بعنوان) األربعاء الموافق  الصحٌة بقرٌة جدالم مركز تال الوحدة مكافحة العدوى

62/6/0267. 

 االثنٌن  قافلة تمرٌضٌة بعنوان : ) مكافحة العدوى (الوحدة الصحٌة بقرٌة ساقٌة أبو شعرة مركز أشمون

 .00/6/0267الموافق

  على بدوى االبتدائٌة بقرٌة ماجرٌا مركز مدرسة  التغذٌة السلٌمة( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) إسعافات أولٌة

 .8/0/0267األربعاء الموافق  أشمون

  ٌوم االثنٌن  مدرسة بقرٌة طالٌا مركز أشمون التغذٌة السلٌمة( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) إسعافات أولٌة

 .01/0/0267الموافق 

  ٌتام بقرٌة هورٌن مركز بركة السبع  النظافة الشخصٌة (   دار األ -قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) التغذٌة السلٌمة

 .4/2/0267ٌوم األحد الموافق 

  نٌن بقرٌة تلوانة مركز مدرسة الثانوٌة للب التغذٌة السلٌمة( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :  ) إسعافات أولٌة

 .60/2/0267االثنٌن الموافق  الباجور
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  محافظة  –الواحات البحرٌة  النظافة الشخصٌة ( -الوقاٌة من اإلمراض –قافلة متكاملة :) إسعافات أولٌة

 .4/0267/ 62ٌوم الموافق الثالثاء الجٌزة

  الخاصة بقرٌة جرٌس مدرسة النٌل االبتدائٌة  التغذٌة السلٌمة( –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) إسعافات أولٌة

 .6/4/0267األحد الموافق مركز أشمون

 مؤسسة الفتٌات ء الدورة الشهرٌة( ناء سن المراهقة والعناٌة أثناقافلة تمرٌضٌة بعنوان :) التغذٌة السلٌمة أث

 .22/4/0267االثنٌن الموافق ل األحمر المصري بشبٌن الكوم المطورة التابعة لجمعٌة الهال

 ) األربعاء الموافق  حٌة بقرٌة  العرب مركز الباجورالوحدة الص قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) مكافحة العدوى

9/7/0267. 

 ٌف الحاج أمام مض فحص الذات للثدي ( –خطورة الزواج المبكر  –تمرٌضٌة بعنوان :) ختان اإلناث  قافلة

 .64/7/0267االثنٌن الموافق بوادي النطرون 

  : 66/1/0267االثنٌن الموافق  ) مكافحة العدوى ( الوحدة الصحٌة بقرٌة الراهب قافلة تمرٌضٌة بعنوان. 

  : 08/1/0267االربعاء الموافق   ( الوحدة الصحٌة بقرٌة سنترٌس) مكافحة العدوى قافلة تمرٌضٌة بعنوان. 

  : ( الوحدة الصحٌة  أنٌمٌا الحدٌد وسوء التغذٌة –تنظٌم االسرة  –) الزواج المبكر قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .9/8/0267االثنٌن الموافق  بقرٌة جنزور 

  : أنٌمٌا الحدٌد وسوء التغذٌة ( الوحدة الصحٌة  –تنظٌم االسرة  –) الزواج المبكر قافلة تمرٌضٌة بعنوان

ٌوم االحد  الموافق  بقرٌة شمٌاطس مركز الشهداء الوحدة الصحٌة بقرٌة شمٌاطس مركز الشهداء

00/8/0267. 

  : قرٌة الوحدة الصحٌة ب (التدخٌن وخطورتة على الرئة  –) أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .1/7/0267االثنٌن الموافق الضحاك مركز الباجورسبك 

  : ( الوحدة الصحٌة بقرٌة التدخٌن وخطورتة على الرئة  –) أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .08/7/0267االثنٌن الموافق كمشٌش 

  : ة بقرٌة برهٌم الصحٌأمراض الصٌف( الوحدة  –) رعاٌة االطفال حدٌثى الوالدة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .62/9/0267االثنٌن الموافق  مركز منوف 

  : ٌة بقرٌة كفر نفرة أمراض الصٌف ( الوحدة الصح –) رعاٌة االطفال حدٌثى الوالدة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .04/9/0267االثنٌن الموافق  بركة السبع 

  طب االسرة( الوحدة الصحٌة ملف  –خطورة زواج االقارب  –قافلة تمرٌضٌة بعنوان :) الصحة االنجابٌة

 .7/62/0267االثنٌن الموافق  كومبقرٌة دكما مركز شبٌن ال

  : الوحدة الصحٌة  ملف طب االسرة( –خطورة زواج االقارب  –) الصحة االنجابٌة قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 00/62/0267بقرٌة مٌت مسعود ٌوم االثنٌن الموافق 
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  : التغذٌة السلٌمة ( معهد فتٌات كفر عشما االعدادى مركز الشهداء  –أولٌة ) إسعافات قافلة تمرٌضٌة بعنوان

 .8/66/0267ٌوم االربعاء الموافق 

  قافلة تمرٌضٌة بعنوان : ) التوعٌة الصحٌة أساس تنمٌة المجتمع ( قافلة مجمعة خالل االسبوع البٌئى السادس

 .62/66/0267الثالثاء الموافق  لجامعة سرسى اللٌان مركز منوف ل

 الشهداء مجمع مدارس ثانوى فى سمادون  ىناد التغذٌة السلٌمة ( –إسعافات أولٌة )ن : قافلة تمرٌضٌة بعنوا 

 .01/66/0267االثنٌن الموافق 

 االثنٌن الموافق  مدرسة مصطفى كامل االبتدائٌة العنف ( –)اسعافات اولٌة : تمرٌضٌة بعنوان  قافلة

0/60/0267. 

 ٌوم السبت  الموافق مؤسسة االٌتام بالباجور   العنف ( –)اسعافات اولٌة  :تمرٌضٌة بعنوان  قافلة

09/60/0267. 

  عن االدمان  وذلك ضمن مشروع حٌاه كرٌمه بعمل توعٌه شما  االشترك فى القافله المجمعه الى قرٌه

0206. 

 عافات االولٌه وذلك االشتراك فى القافله المجمعه لقرٌه العراقٌه مركز الشهداء بعمل تثقٌف صحى عن االس

 .0206/ 4/ 66كرٌمه ٌوم االحد الموافق  ضمن مشروع حٌاه 

 سادسا : انشطة العالقات الثقافٌة التى قامت بها:

 فٌها: شاركت الدورات التدرٌبٌه التى  (0

 0220-62-60دوره تدرٌبٌه بعنوان " تنمٌه مهارات واعداد وكتابه مشارٌع االبحاث العلمٌه" وذلك فى الفتره من  

 .0220 -62 -06الى 

  دوره تدرٌبٌه بعنوان : تنمٌه مهارات التحلٌل االحصائى للبٌانات باستخدام برنامجSPSS  6-07فى الفتره من- 

 .  0222 -6-22الى  0222

  دوره تدرٌبه بعنوان : تنمٌه مهارات استخدام برنامجPower Point   والعرض باستخدام ,Data  Show, 

 . 0222-2-62الى  0222-2-6فى الفتره من: 

  4 -62, 0224 -2 -07حتى  0224 -2 -02دوره تدرٌبٌه  فى مجال االسعافات االولٌه لطالب الجامعه  من- 

 . 0224 -4 -67حتى  0224

  الى  0227ٌناٌر  0دوره تدرٌبٌه فى التأهٌل السٌاسى : بمقر المجلس القومى للمراه, فى الفتره من االحد الموافق

 .0227ٌناٌر  1الخمٌس الموافق 

  2 – 62الى  0227-2-7دوره تدرٌبٌه فى مجال االسعافات االولٌه لطالب الجامعه وذلك فى الفتره من- 

0227. 
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  " برنامج تدرٌبى فى تدرٌب المدربٌنTOT 0227 -7 -62الى  0227- 7-8" فى الفتره من. 

 0221-8-01الى  0221-8-9سسه تربٌه البنات فى الفتره من دوره تدرٌبٌه فى االسعافات االولٌه لطالبات مؤ. 

  04الى  0228 -4-67البرنامج التدرٌبى لالسعافات االولٌه ومواجه الكوارث لطالب  الجامعه فى الفتره من- 

4- 0228. 

 8 دوره تدرٌبٌه تحت عنوان : " دور التقوٌم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعلٌم العالى" وذلك فى الفتره من 

 باالداره العامه بالجامعه. 0266فبراٌر  66الى  0266فبراٌر 

  01/6/0266/ 02دوره تدرٌبٌه بعنوان تنظٌم المؤتمرات باالداره العامه بجامعه المنوفٌه وذلك فى الفتره من. 

     دوره تدرٌبٌه تحت عنوان : " دوره المراجعه الخارجٌه لمؤسسات التعلٌم العالى" وذلك فى الفتره من

 باالداره العامه بالجامعه. 0266فبراٌر  67الى  0266فبراٌر 64

   مارس  4الى  0266فبراٌر  07دوره تدرٌبٌه تحت عنوان : " نواتج التعلم وخرائط المنهج" وذلك فى الفتره من

 باالداره العامه بالجامعه. 0266

 عاملٌن فى مجال التمرٌض لمشرفات االعداد والمشاركه والتنفٌذ والقاء محاضره فى برنامج تنمٌه مهارات ال

" بكلٌه التمرٌض  زٌاده كفاءه العاملٌن فى مجال التمرٌضالتمرٌض بالمستشفى الجامعى ومعهد الكبد  بعنوان " 

جامعه المنوفٌه  بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتٌجٌه وتنمٌه قدرات اعضاء هٌئه التدرٌس بجامعه المنوفٌه 

 .04/2/0266الى   0266/ 2/ 62وذالك  فى الفتره من 

  االعداد والمشاركه والتنفٌذ والقاء محاضرات للدوره التدرٌبٌه لمشرفات التمرٌض بالمستشفى الجامعى ومعهد

" بكلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه  بالتعاون مع مركز  زٌاده كفاءه العاملٌن فى مجال التمرٌضالكبد  بعنوان " 

/ 66/60قدرات اعضاء هٌئه التدرٌس بجامعه المنوفٌه وذالك  فى الفتره من  الدراسات االستراتٌجٌه وتنمٌه

 .00/60/0266الى  0266

  حضور دوره تنشٌطٌه للعمل  كااحد فرٌق الدعم الفنى للجوده  للكلٌات فى مركز المعلومات باالداره للجامعه فى

61 /0 /0266. 

 برنامج التدرٌبى لالسعافات االولٌه لطالب الجامعه فى الفتره االعداد والمشاركه والتنفٌذ " منسق عام البرنامج"  لل

 .0260/ 66/ 07حتى  66/0260/ 60من 

  2/ 66االعداد والتنفٌذ للدوره التدرٌبٌه تحت عنوان " مكافحه  العدوى"  لطالبات االمتٌاز بالكلٌه فى الفتره من /

 . 0260/ 2/ 00حتى  0260

 ى برنامج االحصاء  اعداد وتنفٌذ وحضور دوره تدرٌبٌه علSPSS  حتى  0260/ 2/ 66وذلك فى الفتره من

 لمده شهرٌن بمعدل محاضره اسبوعٌا  بكلٌه التمرٌض. 0260/ 7/ 0
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   "  بمركز تنمٌه القدرات باالداره العامه بالجامعه فى الفتره من  "(اداره الوقت واالجتماعات )دوره تدرٌبٌه عن

62- 67/7/0260 . 

   7 -2بمركز تنمٌه القدرات باالداره العامه بالجامعه فى الفتره من  (الساعات المعتمده" )"دوره تدرٌبٌه عن /

2 /0262. 

 بكلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه فى الفتره  (اإلسعافات االولٌه)عداد وتنفٌذ دوره تدرٌبٌه  للعاملٌن بالكلٌه عن " ا "

 . 0262/ 9/  61/ الى 9/ 8من 

 00بكلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه فى الفتره من  (" اداره االزمات والكوارث ")ن حضور برنامج تدرٌبى بعنوا 

 . 62/0262/ 0الى   9/ 

     بمركز تنمٌه القدرات باالداره العامه بالجامعه  (معاٌٌر الجوده فى العملٌه التدرٌسٌه" )"دوره تدرٌبٌه بعنوان

 .0267/ 4/ 00الى  0267/ 06/4فى الفتره من 

  بمركز تنمٌه القدرات باالداره العامه بالجامعه فى  "(نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب )"ٌبٌه بعنوان   دوره تدر

 .0267/ 4/  09الى  0267/ 07/4الفتره من 

     بمركز تنمٌه القدرات باالداره العامه بالجامعه فى الفتره  " (" أداره الفرٌق البحثى)دوره تدرٌبٌه بعنوان

 .0267/ 7/ 4الى  2من:

  بمركز تنمٌه القدرات باالداره العامه  (نشر اجراءات قٌم النزاهه والشفافٌه والتوعٌه (البرنامج التدرٌبى بعنوان

 .0261/ 7/ 60الى 66بالجامعه فى الفتره من:

  وحتذى  0261/ 0/ 8خالل الفتذره مذن  (مهارات العاملٌن فى مجال التمرٌض)اعداد وتنفٌذ برنامج تدرٌبى لتنمٌه

 بكلٌه التمرٌض. 0261/ 4/0حتى  26/6/0261والفتره من  66/0/0261

  وهٌئذه بذاالداره الطبٌذه بالجامعذه وذلذك للعذاملٌن  (مكافحه العدوى فى عٌهادات االسهنان)اعداد وتنفٌذ  برنامج عن

 .0267/ 66/ 07الى 00التمرٌض فى 

o  حصور دوره تدرٌبٌه عن التعلٌم االلكترونىonline  0206/  08الى  68فى الفتره من. 

o   1/ 68الى  1/  67حضور واجتٌاز البرنامج التدرٌبى بعنوان : التأهٌل لشغل وظٌفه عمٌد فى الفتره من 

 بمركز تنمٌه  قدرات اعضاء هٌئه التدرٌس والقٌادات الجامعٌه. 0206

 الدورات التدرٌبٌه التى تم االعداد لها وتنفذها بمركز الخدمه العامه بالكلٌه: (2

  دوره احصاءSPSS 0260/ 0/60رٌن ابتداء من لمده شه. 

  00/2/0260-66دورة مكافحة العدوى. 

   دورة تدرٌبٌة  فى  كٌفٌة قراءةECG 08/1/0262-07/1) رسم القلب ( وذلك 
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  0262/ 68/9 - 7/9/0262دورة إسعافات أولٌة مجانٌة للعاملٌن بالكلٌة وذلـــك لمدة أسبوعٌن 

  0/62/0262إلى 00/9/0262دورة  األزمات والكوارث  وذلك من الفترة. 

 0264/ 02/7الى  0264/ 2/ 22 فى  دورة تدرٌبٌة فى مجال مكافحة العدوى التى عقدت. 

 0264/ 8/ 9الى  0264/ 06/7من  دورة تدرٌبٌة فى مجال رعٌة األمومة والطفولة التى عقدت. 

  0264/  62/ 00الى  0264/ 62/ 68 من دورة تدرٌبٌة فى مجال مكافحة العدوى التى عقدت. 

 0264/ 60/ 4الى   0264/ 62/ 69 من دورة تدرٌبٌة فى مجال اإلسعافات األولٌة التى عقدت. 

  0267/ 6/ 66الى  0264/ 62/ 07 دورة تدرٌبٌة فى مجال اإلسعافات األولٌة التى عقدت فى الفترة من. 

  0267/ 1/ 6الى  0267/ 4/ 69 عقدت فى الفترة مندورة تدرٌبٌة فى مجال اإلسعافات األولٌة التى. 

   66/7/0268حتى  09/2/0268التً عقدت فى الفترة من  دورة تدرٌبٌة فً مجال االسعافات االولٌة. 

  66/1/0268حتى  01/4/0268التً عقدت فى الفترة من دورة تدرٌبٌة فً مجال مكافحة العدوى . 

   7/66/0268حتى   02/9/0268التً عقدت فى الفترة من  السعافات أالولٌة إدورة تدرٌبٌة فً مجال. 

   69/60/0268حتى  8/66/0268فترة منولٌة  التً عقدت فى الالسعافات أاالدورة تدرٌبٌة فً مجال. 

  07/60/0268الى  66/66/0268رة من دورة تدرٌبٌة فً مجال مكافحة العدوى التً عقدت فى الفت. 

   67/0/0267الى  1/6/0267لفترة من التً عقدت فى ا رعاٌة االمومة والطفولة فً مجال دورة تدرٌبٌة. 

   60/4/0267إلى  2/2/0267التً عقدت فً الفترة من  رعاٌة المسنٌندورة تدرٌبٌة فً مجال. 

   60/4/0267الى  62/2/0267التً عقدت فى الفترة من  رعاٌة االمومة والطفولةدورة تدرٌبٌة فً مجال . 

  0/1/0267إلى  06/4/0267فترة من ولٌة  التً عقدت فً الالسعافات االدورة تدرٌبٌة فً مجال إ. 

   04/4/0267حتى  62/2/0267دورة تدرٌبٌة فى مجال رعاٌة االمومة والطفولة  التى عقدت فى الفترة من. 

   69/7/0267الى  7/8/0267دورة تدرٌبٌة فى مجال  رعاٌة المسنٌن  التى عقدت فى الفترة من. 

  04/62/0267إلى  9/9/0267ترة من ولٌة  التً عقدت فً الفدورة تدرٌبٌة فً مجال االسعافات اال. 

   00/62/0267حتى  62/62/0267دورة تدرٌبٌة فً مجال مكافحة العدوى التً عقدت فى الفترة من. 

   07/60/0267حتى  62/66/0267الفترة من  التً عقدت فًدورة تدرٌبٌة فً مجال االسعافات االولٌة. 

   2/60/0267حتى  8/62/0267التً عقدت فً الفترة من   السعافات االولٌة  إدورة تدرٌبٌة فً مجال. 

  7/60/0267حتى  62/62/0267التً عقدت فً الفترة من  دورة تدرٌبٌة فً مجال االسعافات االولٌة. 

  02/2/0202حتى  7/0/0202دورة )مكافحة العدوى ( فً فترة من 

  26/2/0202حتى  67/0/0202دورة )اإلسعافات األولٌة ( فً الفترة 

  67/62/0202حتى  6/9/0202دورة )األمومة والطفولة( فً الفترة 

  8/66/0202حتى  04/9/0202دورة )مساعد خدمات صحٌة( فى الفترة من 

  22/66/0202حتى  68/62/0202دورة )أساسٌات الرعاٌة الصحٌة ( فى الفترة من. 

  67/6/0206حتى  0202/ 6/60)رعاٌة المسنٌن ( فى الفترة من  دورة. 

  07/6/0206حتى  60/60/0206دورة )اإلسعافات األولٌة ( فى الفترة من. 

   1/0/0206حتى  04/60/0206دورة )أساسٌات الرعاٌة الصحٌة ( فى الفترة من . 

    6/2/0206حتى  61/6/0206دورة )اإلسعافات األولٌة ( فى الفترة من. 

  07/4/0206حتى  67/2/0206دورة )مساعد خدمات صحٌة ( فى الفترة من. 
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   22/7/0206حتى  67/4/0206دورة )األمومة والطفولة ( فى الفترة من. 

   

 لها والمشاركه فٌها: تم االعداد ورش العمل التى (3

o الحماٌة المدنٌة للعام  اعداد و تنفٌذ ورش عمل ودورات تدرٌبٌة فى مجال االخالء والحرٌق بالتعاون مع ادارة

 .0260/ 0266الجامعى 

o  0260/ 64/0حضور ورشه عمل عن قانون تنظٌم الجامعات الجدٌد بتارٌخ. 

o  حضور  مؤتمر الٌوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراه وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمراه بقاعه

 .0264/ 66/ 07الموافق الموتمرات باالداره العامه للجامعه ٌوم الثالثاء 

o  :حضور ورشه عمل بعنوانSimulation in Nursing Education   بكلٌه التمرٌض جامعه القاهره فى

 مؤتمر القاهره بعنوان: 

 The 4th International Scientific Nursing Conference  " Future of Nursing 
Education: Ambition and Reality "Faculty of Nursing- Cairo University in 
collaboration with Case Western Reserve University and the International 
Nursing Association of Clinical Simulation, December 14th, 2015- Cairo, Egypt. 

o  برنامج  حضور ورشه عمل بعنوان : تحسٌن جوده التدرٌب العملى لطلبه برنامج التمرٌض "تطوٌر الئحه

 . 0267/ 66/  06االمتٌاز وتوحٌدها" بالمجلس االعلى للجامعات فى 

o  حضور البرنامج التدرٌبى بعنوان : نشر اجراءات قٌم النزاهه والشفافٌه والتوعٌه بمركز تنمٌه القدرات باالداره

 .0261/ 7/ 60الى 66العامه بالجامعه فى الفتره من:

o خالل ترشٌح الساده أعضاء هٌئه التدرٌس بالكلٌه  لعمل محاضرات  ورش عمل عن "اإلسعافات األولٌه " من

 .0267جامعه المنوفٌه خالل العام الجامعى  –بشكل تطوعً من خالل سفاره المعرفه 

o  :حضور ورشه عمل بعنوانPalliative nursing care   67الرعاٌه التلطٌفٌه التمرٌضٌه وذلك ٌوم االحد /

 التمرٌض. بالدور الرابع بكلٌه 0267/ 0

o  حضور  فاعلٌات ورشه العمل  للتدرٌب على االنعاش القلبى الرئوى وانقاذ الحٌاه فى التوعٌه والتدرٌب وتنفٌذ

 .0267لبروتوكول التعاون المشترك بٌن كلٌه التمرٌض ومركز التدرٌب بمستشفى العربى 

o 0267/ 9الكوم فى الفتره فى  حضور الملتفى االول للسالمه واالزمات والذى عقد فى كلٌه الهندسه بشبٌن. 

o  اعضاء هٌئه التدرٌس بالكلٌه فى  -الطالب –اعداد وتنفٌذ ورشه عمل عن السالمه والصحه المهنٌه للعاملٌن

0/66 /0267. 

o  بمستشفى العربى  0269/ 68/0حضور الٌوم العلمى لطالب االمتٌاز وذلك ٌوم االحد الموافق 

o    4/2/0269باالداره العامه بالجامعة وذلك ٌوم حضور  ورشه عمل عن : فولبراٌت . 
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o   0269/ 2/ 21اعداد وتنفٌذ ندوة عن االٌدز. 

o  حضور ورشه عمل بكلٌه تمرٌض اسكندرٌه  لمده ثالث اٌام  للمشاركه فى اعداد  الئحه مشروع االتحاد

 لكبد  وذلك فى الفتره منوزراعه ااالوروبى  لبرنامج الماجستٌر والماجستٌر المهنى المراض الكبد والبنكرٌاس 

 0269 -7 -4الى 

o  حضور ورشه عمل بكلٌه تمرٌض اسكندرٌه  لمده ثالث اٌام  للمشاركه فى تصوٌب الئحه مشروع االتحاد

االوروبى  لبرنامج الماجستٌر والماجستٌر المهنى المراض الكبد والبنكرٌاس وزراعه الكبد  وذلك فى الفتره من  

7 /66 /62 /0269. 

o والمشاركه فى ورشه عمل التى اقامتها الكلٌه عن: الدبلومات المهنٌه التى ستمنحها الكلٌه للنهوض  االعداد

بالخدمه الصحٌه والتى حضرها العدٌد من رئٌسات التمرٌض بمستشفٌات الجامعه وممثلٌن الداره التدرٌب 

ى الجامعه ووزاره الصحه بمدرٌه الشئون الصحٌه وعدد كبٌر من المستفٌدٌن من الخدمه الصحٌه  على مستو

 .0202/ 4/2ذلك ٌوم االربعاء الموافق و

o اٌام  اربع لمده   )بالس ارسموس ( االوروبى االلتحاد لمشروع المنوفٌه تمرٌض بكلٌه عمل ورشه حضور  

 تمرٌض علوم وتخصص والجراحى الباطنى تمرٌض علوم تخصص فى الجدٌده اللوائح مناقشه فى للمشاركه

/ 66/ 07 الى 00 من الفتره فى وذلك  الكبد وزراعه والبنكرٌاس الكبد المراض والطوارئ المركزه العناٌه

0202 . 
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 المؤتمرات التى شاركت فٌها: (4

 Attended in the Fifth Delta Annual and Symposium on  Hepatology, G.I. T and  

Fevers, Tanta- Egypt, 18-20- 7- 2001. 

 Attendance and participate in  the Sixth International Annual Nursing Congress 

: Era of   Technology , A challenge for health care development, Cairo, Egypt , 

10-12-11-2011. 

 Attendance and participate in Conference of  Egyptian society caring renal 

patients in collaboration with the Menoufia faculty of medicine 26-27-2004. 

 Reconstructing Nursing Curriculum through incorporation of Critical thinking 

skills for Accreditation through  the year of 2005- 2006. 

 2ed Annual Conference Faculty of Applied Science Private University – Amman- 

Jordan – Quality Assurance and technology 26-27- 2006. 

 13th Annual Conference Faculty of Medicine , Menoufia University E- Medicine, 

Medical Education& Research 9-11 May 2006. 

 The first medical Surgical Nursing Conference: What is the new in medical 

surgical nursing - Faculty Ain Shams university  21th  June , 2006. 

 Association of Faculties of nursing Graduates the 1st Scientific International 

Conference  Health services between academic and field practice 12/ 14 April 

2007. 

 Attendance and participated by presenting a paper in the 1th International 

conference, "Nursing in the new millennium: Challenges and opportunities", 

Faculty of Nursing- Cairo University, 18- 20/ 11/ 2008.  

 Attendance and participate in 4th Nursing Conference, Caring at the bedside: 

Where Knowledge Meets Practice, King Fusel Hospital   Sodia Arab 19-

20/4/2009. 
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 The second international scientific nursing conferencefaculty of nursing  

Menoufia university:  Quality performance nursing challenges and ambition24-

25/2/2010. 

 The 5th APOCP Conference Asian Pacific Organization for cancer Prevention, 

Istanbul- Torkaia, 3-7/ 4/2010.  

 Attendance and participated in The first Annual Scientific Meeting Adult Health 

Nursing Conference :Update in Medical Surgical Nursing, Faculty of nursing  

Menoufia university, 12/7/ 2010 Meeting Secretary General. 

 Attendance and participated in The Third International Scientific Nursing 

Conference Toward Excellence in Nursing Profession from: 27-28 February 

2011 Faculty of Nursing  Menoufia University-  Egypt. 

 Attendance and participated in the 18th scientific Annual conference of 

Menoufia University Faculty of Medicine, University Hospital- Between Reality 

and Hoped,  15/ 5/2011- Shebin El- Kom, Egypt. 

 Attendance and participated in The Fourth International Scientific Conference 

Faculty of Nursing, Helwan University, Egypt.2012. In Collaboration with 

Kennesaw University "KSU", USA. Innovations in Nursing Researches, 

Education & Practice, 23th& 24th April 2012. 

 Attendance the 19th Scientific annual Conference of Menoufia Faculty of 

Medicine  in Quality of Medical Education ,on Sunday 13/ 5/2012 at Menoufia 

University Conference Hall. 

 Attendance and participated in the 5th International Scientific Nursing 

Conference Faculty of Nursing Helwan University in Collaboration with 

Kennesaw University  " KSU", USA, Interdisciplinary Empowering Nursing 

Performance and Leading Changes 17- 18 April 2013.  
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 Attendance and participated in 20th Scientific annual conference of Menoufia 

faculty of medicine, Quality of Health Services in University Hospitals, Sunday 

26/5/ 2013 at Menoufia University, Faculty of Medicine. 

 Attendance and participated in International  Conference  on : Nursing 

Informatics and Technology. 5-6 September 2013, London.  

 Attendance and participated in  the 2nd International  scientific Conference of  

Faculty of Nursing Tanta University: Nursing Scopes Worldwide : Image from 

the Twenty First Century , November 24 – 25, 2013. 

 Attendance and participated in The 6th International Scientific Nursing 

Conference, Faculty of nursing , Helwan University, Egypt in Collaboration with 

Kennesaw University and 6 October university. Advances in Nursing 

Profession: Education & Practice. 6-7 April, 2014. 

 Attendance and participated in the 21th   Annual Conference of faculty of 

Medicine- Menoufia  University  titled  Nosocomial Infections that was held on 

7th May 2014. 

 " CWRU" and the International Nursing Association of Clinical Simulation " 

INACSL" December 14th, 2015- Cairo, Egypt. 

 Attendance and participated in the 23rd Annual Congresstitled Stem Cells and 

Organ Transplantation , that was held on Thurs day 14th  April , 2016  , Faculty 

of Medicine,  Menoufia  University. Attendance and participated in the 2th 

Annual Scientific Conference titled Egyptian Women  and current Issues that 

was held on 24 / 4/ 2016  for Community Health Nursing Department, faculty of 

nursing Menoufia University. 

 Attendance and participated in the 2th Annual Scientific Conference for medical 

surgical nursing department by tock about nanotechnology and cancer 

treatment  about conference titled : Toward Excellence in Ethical and 
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Professional Conduct among Medical Surgical Nursing Team. that was held on 

4, 5 October 2016.  

 Participated as a chair person for a Scientific session in conference titled : 

Toward Excellence in Ethical and Professional Conduct among Medical 

Surgical Nursing Team, that was held on  2016. 

 Attendance and participated in 1 Scientific day in Faculty of Medicine, Menoufia 

University : Obesity as a Medical and Surgical problem,12-2016. 

 Attendance and participated in 24th annual conference  in Faculty of Medicine, 

Menoufia University :  Fight Against Cancer  15 March 2017. 

 Attendance and participated in 1 Scientific day in Faculty of Medicine, Menoufia 

University : Obesity as a Medical and Surgical problem, 9 March 2017. 

 Attendance and participated as a chair person for a Scientific session in 

conference  in the 5th  International  Nursing  conference  in Faculty of Nursing , 

Menoufia University :  Towards Advanced Nursing Practice  4-5  April  2017. 

 Attendance and participated as a established conference in the Third 

Conference- Medical Surgical Nursing- Faculty of nursing  Menoufia University 

Hand in Hand Creating Tomorrow in Medical Surgical Nursing :  3-4 April 2018. 

 Attendance and participated in the Third  conference Psychiatric Nursing   as 

Cultural and Environmental pollution and Its impact on the mental health of 

individual , family and society on 20th  March 2018. 

 Attendance in the first conference on Emergencies in medical practice in Lavita 

Hotel , Shebin El Kome , Menoufia , 21 March  2018. 

 Attend in the 3rd Annual Scientific Conference of Medical Surgical Nursing, 

Faculty of Nursing Menoufia University " Hand in Hand  Creating Tomorrow in 

Medical Surgical Nursing" 3 April 2018. 

o   سبتمبر  62-9بعنوان ) جوده التعلٌم ورٌاده االعمال(: الذى عقد فى حضور المؤتمر الدولى االول للجوده

 منوفٌه -بفندق الجامعه 0267



                       CV                                          
 اد.أمال السيد شحاتة

 أستاذ التمريض الباطنى والجراحى 

34 
 

o  جامعه طنطا تحت عنوان : )النظرة المستقبلٌة  واالتجاهات  –حضور المؤتمر الدولى السابع بكلٌة التمرٌض

 .0269مارس  07 -04( فى الفترة من 0222لسنة 

o جامعه المنوفٌه بعنوان : تحسٌن  –الطالبى الدولى االول لكلٌه التمرٌض  الحضور والمشاركه فى المؤتمر

بقاعه  2109/ 4/ 23كفاءات طالب التمرٌض البوابه لالحتراف فى التمرٌض  ٌوم الثالثاء الموافق 

 .المؤتمرات بأداره الجامعه

 Improving nursing students competencies the gateway to be 

professional nurse. 

o  المشاركه والحضور ورئٌس لجنه وسكرتٌر عام المؤتمر العلمى الدولى السادس لكلٌه التمرٌض جامعه

 .2109/ اكتوبر 0/2بعنوان التنمٌه المستدامه فى التمرٌض والتعلٌم والبحث العلمى فى الفتره من : المنوفٌه 

 The 6th International Scientific Conference of Faculty of Nursing  

Menoufia University: Sustainable Development of Nursing, Education 

and Research  1-2 October 2019. 

o  :المشاركه والحضور ورئٌس لجنه ومقرر عام المؤتمر العلمى الرابع  قسم التمرٌض الباطنى والجراحى 

 بعنوان: 

 The 4th Medical Surgical Nursing Conference Medical Surgical 

Nursing:Future Innovations. 

o ت عنوان : الطوار  فى ممارسه حالعلمى التانى لنقابه االطباء ت المشاركه والحضور ورئٌس جلسه للمؤتمر

 .2121/ 2/ 09فى  التمرٌض فى الملتقى التانى لرابطه اطباء الجهاز الهضمى بنقابه االطباء 

(Emergency in Nrsing  Practice) 

o The second international student conference for the Faculty of Nursing – 

Menoufia University : Sustainability and Nursing students Creativity to 

achieve Vision 2030, 15/32020.   

o  جامعه طنطا تحت عنوان : مستقبل التمرٌض  –المشاركه  للمؤتمر الدولى االفتراضى االول لكلٌه تمرٌض

 سبتمبر 7( 09-بعد جائحه فٌروس كورونا )كوفٌد

 The first international virtual conference faculty of nursing – Tanta 

university, The future of nursing after corona virus (covid-19) 7 

septamper 2020. 
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o  االعداد والمشاركه والتنفٌذ ورئٌس لجنه علمٌه للمؤتمر العلمى االول لقطاع خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه

اكتوبر  5-4كورونا( والذى عقد ٌومى  التوجهات المستقبلٌه للتعاٌش مع)بجامعه المنوفٌه تحت عنوان : 

 .بمبنى اداره الجامعه 2121

o قدرات تنمٌه : عنوان تحت المؤتمر فى جلسه ورئٌس المؤتمر عام كسكرتٌر والمشاركه الحضور 

 التمرٌضٌه والممارسات العلمى البحث فى التمرٌض

 7 th international and 1st virtual scientific nursing conference , faculty 

of nursing - Menoufia Universty - Capacity development of nursing 

research and practice in 16-17 / 11/ 2020. 

 Particepate  in the 6th  Virtual  International Nursing Conference  paths 

of Scientific Research for COVID-19 Pandemic February 24, 2021, 

Faculty of Nursing – Mansoura Univirsety. 

 7th International Nursing Conference  paths of Scientific Research for 

Covid-19 pandemic February 24,2021. 

o  ورئٌس لجنه  فى مؤتمر لرابطه اطباء الجهاز الهضمى والكبد  تحت عنوان: الحضور والمشاركه 

Filling GAPS between nurses and physicians  practices, 2/ 3/2021.  

 

o لكلٌه  ثامن والثانى افتراضى ٌر عام المؤتمر العلمى الدولى الالمشاركه والحضور ورئٌس لجنه وسكرت

 وفٌه تحت عنوان: التمرٌض جامعه المن

8th  International and 2nd Virtual Scientic Nursing Conference Nursing 

Challenges, Opportunity and Aspiration during Digital Era 6-7th  December, 

2021.  
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 :سابعا:  االنشطة البحثٌة

 االبحاث العلمٌة المنشورة: (0

 Impact of Assessment Guide and Oral Care on Incidence of Stomatitis and Life 

Style in Adult and Child Receiving. Published on 2003, High Institute of Public 

Health. 

  Hand Washing Practices and Efficacy of Alternative Hand Disinfectants in 

Health Care.published on 2003, Scientific Medical Journal  3- Occupational 

Hazards in Hospital Nurses Exposed to Glutaraldehyde. Faculty of Nursing , 

Alex.  University. 

  Effect of A Chest Physiotherapy  nursing  Program  on  The   Reduction  of 

Pulmonary Complications Among Immobilized   Orthopedic Patients  Bulletin of 

Alexandria Faculty of Medicine, Vol. 41 "4", October - December 2005. 

 Impact of A protocol of Care on Physical, Psychological Responses and 

Compliances to Therapeutic Regimen Among Hypertensive Patients in 

Hemodialysis Unit. 

 Effect of  Relaxation Technique for Pain Relief  and Stress Control in Patient 

with Post Lumber Laminectomy. Effect of Stress Management Training on 

Reducing Physical and Psychological  Symptoms Among  Cancer Patients 

Undergoing Chemotherapy. 

 Infection Control Practices in Dental Clinics Bulletin of Alexandria Faculty of 

Medicine, December 2008. 

 Effect of Using  Normal Saline Instillation on Oxygenation for Mechanically 

Ventilated Patients Undergoing Endotracheal Suctioning. 

 Efficacy of Hydrogen Peroxide versus Chlorine Dioxide In Controlling Microbial 

Contamination in Dental Unit Water Line 1st annual international conference in 

collaboration with IT Academy Canada, Nursing in the new millennium. 
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 Challenges and opportunities  18th- 20th November, 2008. Bulletin of Alexandria 

Faculty of Medicine, Vol. 45 "2", April 2009. 

  Infection Control Practices in Dental Clinics. Bulletin of Alexandria Faculty of 

Medicine, Vol. 44 "4", October - December 2008. 

  Effect of Protocol of Care on Clinical Outcomes of  Patients with Liver 

Cirrhosis.   Bulletin of Alexandria Faculty of Medicine,Vol. 45 "3" July 2009. 

  Effect of Walking and Breathing Exercise on Controlling  Hypertension: 

Alexandria Scientific Nursing Journal, 8 "1": January 2009. 

  Effect of Oral Care protocol on Oral Clinical Outcome among Patients 

Receiving Radiotherapy on  Head and Neck region, The Medical Journal of 

Cairo University, June 2010,Vol.78, No.2. 

 Effect of Nutritional Support on Recovery Outcomes of Patients with Hepatic 

Encephalopathy. 

  The Effect of  Knee Range of Motion Exercise on knee Pain and Activity of 

Daily living After Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction,The 

4th International Scientific Nursing Conference, Faculty of Nursing, Helwan 

University in Collaboration with Kennesaw University "KSU", USA Innovations 

in Nursing Researches, Education and Practice, 22-24, April 2012. 

  Effect of immune enhancement on clinical  out comes of mastectomy patients 

undergoing chemotherapy, The 5th International Scientific Conference 2013,  

Interdisciplinary Empowering Nursing Performance and Leading Changes , 

Faculty of Nursing, Helwan University, Egypt In Collaboration with Kennesaw 

University "KSU", USA , 17-18, April 2013 Cairo – Egypt. 

  Comparison  Between The  Effects of Cold, Warm and Contrast Therapy 

protocols  on Knee Osteoarthritis Outcomes , Egyptian Nursing Journal, 

volume 5, number 2, July 2013. 
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 The effect of pre discharge counseling on post discharge problems for  patients 

with coronary artery bypass graft. International Conference on Nursing  

Informatics and Technology- London, September2013, London, United 

Kingdom.  

   The Effect of Applying Surgical Safety Checklist on Surgical Team Knowledge 

and  Performance in Operating Room. International Conference on Nursing 

Management, London, United Kingdom, May 25 - 26, 2015. 

 Foot Self Care: Knowledge, Practice and Barriers among  Diabetic Patients. 

Zagazig  Nursing Journal,  ISSN: 2090- 6110, Vol. 10 ; Number 2, July 2014. 

 Effect of Health Teaching Module on Pain , Anxiety Level, and SelfEfficacy 

among Traumatized Orthopedic Patients Post  surgery. The 6th International 

Scientific Nursing Conference , Faculty of nursing , Helwan University, Egypt in 

Collaboration with Kennesaw university and 6 October university. Advances in 

Nursing Profession: Education & Practice. 6-7 April   2014, Cairo - Egypt. 

 Effect  of foot massage on pain level among patients after  abdominal surgery , 

published in  IOSR Journal of Nursing and Health Science , vol. 5, Issue 2, 

March – April 2016. 

 The Effect of Perioperative Warming Measures for Major Abdominal Surgery 

on Postoperative Hypothermia, Published in  31st World Congress on 

Advanced Nursing Practice” which is going to be held during August 16-18, 

2018 , Madrid , Spain. 

 Effect of foot massage on pain pain level among patients undergoing cardiac 

catheterization , Rehap o Taman , Amal E Shehata, Salwa A Sallam, Maha M 

Mady. Meanofia Nursing Journal 2019. 

 Effect of foot massage on physiological and Psychological parameters among 

patiens undergoing cardiac catheterization, Amal E Shehata, Salwa A Sallam, 
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Maha M Mady, Rehap o Taman , International journal of Current Research, 4 

march 2019 

 Effect of rehabilitative nursing program on functional status among patient with 

discectomy,  -IOSR Journal of Nursing and Health Science , volume 8, Issue 6 

, (Nov- Dec 2019). 

 Effect of rehabilitative nursing program on pain intensity among patients with 

discectomy. Nursing Journal Faculty of nursing Menoufia University, 2020. 

 Effect of implementing protocol of weaning on clinical outcomes among 

mechanically ventilated patients at intensive care units , --IOSR Journal of 

Nursing and Health Science,2020. 

 Effect of Multimedia Self Care Strategy on Functional Outcomes among patients 

with Burn, Meanofia Nursing Journal 2021 ,vol 7,no 1. 

 ثامنا: المناصب االدارٌة :

 عضوٌه اللجان بالكلٌه: (0

 .عضو بلجنه متابعه وتقٌٌم اعمال الجوده بالكلٌه 

 وحتى االن  . 0266/ 9/ 06من  عضو مجلس الكلٌه اعتبار 

  حتى  االن  0266/ 9/ 06عضو بلجنه وحده الجوده بالكلٌه اعتبار من 

   0206/ 7/62حتى  0262/ 62 -7المجتمع من وكٌل الكلٌه لشئون خدمه. 

  0262/ 26/8وحتى  0266/ 6/7قائم بعمل رٌئس مجلس  قسم تمرٌض البالغٌن للعام اعتبار من 

 5/10/2021الى   0266/ 9/ 06اعتبار من  متٌازرئٌس  لجنه شئون اال . 

  5/10/2021الى   0266/ 9/ 06رئٌس  لجنه شئون البٌئه اعتبار من. 

  5/10/2021الى  0266/ 9/ 06رئٌس  لجنه شئون الخرٌجات اعتبار من . 

 5/10/2021 .عضو فى مجلس صندوق التطوٌر بالكلٌه حتى 

  5/10/2021حتى   العامه بالكلٌهنائب رئٌس مجلس اداره مركز الخدمه. 

  0261الى  7/9/0262عضو فى مجلس اداره المعهد الفنى للتمرٌض من. 

  حتى االن . 0260عضو بلجنه اخالقٌات البحث العلمى بالكلٌه للعام الجامعى 
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   الى  االن. 0261رائد اسره خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه بالكلٌه 

 0269وتقرٌر المقرر لمرحلة الماجستٌر والدكتوراة لسنه   عضو فى لجنه  مراجعه توصٌف المقرر 

  0206عضو المجلس االستشارى لوحده القٌاس والتقوٌم بالكلٌه. 

 Advisory board in menoufia nursing Journal 

 : وخارجها عضوٌه اللجان بالجامعه (2

  0228الى مارس  0227العمل  كمشرف تنفٌذي بدورات تنمٌه قدرات أعضاء هٌئه التدرٌس من دٌسمبر. 

  عضو فى فرٌق المراجعٌن النظراء  لبرنامج التطوٌر المستمر والتاهٌل لالعتماد واستالم التقرٌر النهائى لمشروع

 "QAAP2 6/0266/ 2-6" كااحد فرٌق تقدٌم الدعم الفنى والمتابعه لكلٌه الحقوق فى الفتره من. 

 لبٌئٌه والطاقه بجامعه المنوفٌه بموافقه مجلس الجامعه بتارٌخ عضو باللجنه العلمٌه االستشارٌه بمجله البحوث ا

بشان تشكٌل هٌئه النشر العلمى   7/1/0260بتارٌخ  6046وبصدور قرار ا.د رئٌس الجامعه رقم  07/7/0260

 للمجله.

  ٌاضالر –جامعه الملك بن عبد العزٌز  –العمل كمراجع لالبحاث التى القٌت فى المؤتمر الثالث لكلٌه تمرٌض– 

 . 0262-ابرٌل -00المملكه العربٌه السعودٌه  فى 

  وكذا  0261/ 60/  67الى  0261/ 60/ 60فى اللجنه المنظمه لالسبوع البٌئى بالجامعه فى الفتره من عضو

 االشتراك فى فاعلٌات االسبوع البٌئى.

  0268الى   2/0266/ 02عضو فى  لجنه التمٌز البٌئى  على مستوى الكلٌات بالجامعه فى الفتره من. 

  " 0262" لسنه 6779عضو  بجمعٌه خدمه المجتمع بجامعه المنوفٌه المشهره برقم. 

  5/10/2021 الى 0262عضو بمجلس شئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه بالجامعه من. 

  0261 -0264عضو بمجلس اداره نادى اعضاء هٌئه التدرٌس بجامعه المنوفٌه للعام الجامعى. 

 لدراسه توصٌات المؤتمرات والندوات ومدى امكانٌه تفعٌلها بمجلس البٌئه بالجامعه. عضو بلجنه 

  0261/  7/  22عضو بلجنه لمتابعه فعالٌات مهرجان  االسبوع البٌئى الرابع  فى 

  0268 -0261عضو لجنه التمٌز البٌئى للعام الجامعى . 

  واالساتذه المساعدٌن الدوره الثانٌه عشرعضو تحكٌم فى اللجنه العلمٌه للتمرٌض لترقٌه االساتذه. 

 0206/ 0202لجنه االسبوع البٌئ بالجامعه للعام الجامعى  نائب رئٌس . 

 عضو تحكٌم فى اللجنه العلمٌه للتمرٌض لترقٌه االساتذه واالساتذه المساعدٌن الدوره الثالثه  عشر 

  0206مسابقه احسن مشروع تطبٌقى صدٌق للبٌئه   عضو لجنه. 
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 تاسعا: المشروعات البحثٌة التى شاركت فٌها:

  االشتراك بمشروع الجوده واالعتماد لتوصٌف المقرر وتقرٌر المقرر لمنهج التمرٌض الجراحً العام للعام

 جامعه المنوفٌه. –بكلٌه التمرٌض  2116/ 2115ا   2115/ 2114الجامعً 

   االشتراك بمشروع HEEPF   2116/ 2115 للعام الجامعً بالكلٌهلتطوٌر المناهج  

Reconstructing Nursing Curriculum Through Incorporation of Critical 

Thinking Skills for Accreditation. 

 " " االشتراك بمشروع التطوٌر المستمر والتاهٌل لالعتماد" CIQAP  وحتى االن 5/02/2119فى 

 بمشروع  2109ماٌو  2,3رٌض جامعه االسكندرٌه  االشتراك فى ورشه عمل لمده ٌومٌن بكلٌه التم

Erasmus  

The new nursing Sciences Programs Compatible to EU Standards by 

Erasmus + Project of Assiut University Faculty of nursing, Menofia 

university and Alexandria University.  

  الئحه ماجستٌر التمرٌض رٌض جامعه االسكندرٌه لمناقشه اٌام بكلٌه التماالشتراك فى ورشه عمل لمده  اربع

ز امراض الكبد والبنكرٌاس والجها الباطنى والجراحى وتمرٌض الحاالت الحرجه والطوار  فى تخصص

  .2109/  03/9الى  9/ 01المرارى وزراعه الكبد فى 

  ماجستٌر التمرٌض الباطنى والجراحى وتمرٌض الحاالت الحرجه مراجعه الئحه العمل كمقرر للجنه

    والطوار  فى تخصص امراض الكبد والبنكرٌاس والجهاذ المرارى وزراعه الكبد بمشروع  

Erasmus + Project    2109/ 00الى  2109/ 9فى الفتره. 

 لبرنامج ماجستٌر التمرٌض الباطنى والجراحى و مع لجنه من تمرٌض االسكندرٌه االشتراك فى اعداد لوج

وتمرٌض الحاالت الحرجه والطوار  فى تخصص امراض الكبد والبنكرٌاس والجهاذ المرارى وزراعه الكبد 

 Erasmus + Project  بمشروع  

 االوروبى االتحاد مشروع فى عمل ورشه حضور Erasmus + Project 25 الى 22 من الفتره فى عن/ 

 علوم تخصص فى الجدٌده اللوائح لمناقشه ) والتمرٌض الطب مجال فى العالى التعلٌم تطوٌر عن 2020 /11
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 والقنوات والبنكرٌاس الكبد المراض والطوار  المركزه العناٌه علوم وتخصص والجراحه الباطنه تمرٌض

  .المنوفٌه جامعه التمرٌض بكلٌه  (الكبد وزراعه المرارٌه

  المجتمع وتنمٌه البٌئه بالجامعه : عن مشروع تنموى توعوى للقرى التابعه لمبادره أعداد مقترح  لقطاع خدمه

رئٌس الجمهورٌه لتوفٌر حٌاه كرٌمه ) تحت عنوان( : االرتقاء بصحه المواطنٌن  من خالل رفع الوعى 

 .2120الصحى لدٌهم 

 اوسمه: -شهدات تقدٌر  -عاشرا: جوائز

 صطفى بهجت عبد العال للتمٌز فى األنشطه الجامعٌه للعام الجامعى الحصول على جائزه االستاذ الدكتور / م

0260-0262 . 

  فى البٌئه الداخلٌه  0260  -  0266الحصول على جائزه التمٌز البٌئى على مستوى الجامعه للعام الجامعى

 للكلٌه.

  0262 – 0260الحصول على جائزه التمٌز البٌئى على مستوى الجامعه للعام الجامعى . 

 فى  البٌئه الداخلٌه   0264 -0262حصول على جائزه التمٌز البٌئى على مستوى الجامعه للعام الجامعى ال

 والخارجٌه للكلٌه. 

  جامعه المنوفٌه. –شهاده تقدٌر من نادى أعضاء التدرٌس 

  شهاده تقدٌر من مدرسه قوٌسنا الرسمٌه للغات . 0عدد 

 لجلسه علمٌه  فى المؤتمر بعنوان: الحصول على شهاده تقدٌر من مؤتمر لندن كرئٌس 

The International Conference on Nursing  Management, London, United Kingdom, 

May 25 - 26, 2015. 

  0267/ 8/ 06شهاده  تقدٌر من قطاع خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه بجامعه المنوفٌه  فى. 

   قٌاس الجوده  عن القٌام بعمل ندوات توعٌه صحٌه وغذائٌه شهاد تقدٌر من اداره  الباجور التعلٌمٌه  وحده

 .0261والوقاٌه من مخاطر االصابه باالمراض  

 .شهاده تقدٌر من اسرتى الجٌل الربع والتمٌز بكلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه 

  المعرض الحصول على وسام الفخر والشرف من االستاذ الدكتور معوض الخولى  رئٌس الجامعه   العداد وتنفٌذ

 . 0261-7-00السنوى االول لالنشطه العلمٌه الطالبٌه  فى 

  0268 -0261الحصول على جائزه التمٌز البٌئى للعام الجامعى. 
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  0267 - 0268الحصول على جائزه التمٌز البٌئى للعام الجامعى. 

  االعداد وتنفٌذ الحصول على شهاده تقدٌر من االستاذ الدكتور معوض الخولى رئٌس الجامعه للمشاركه فى

 .0268- 0261االسبوع البٌئى الرابع للعام الجامعى 

  شهاده تقدٌر من االستاذ الدكتور معوض الخولى رئٌس الجامعه للمشاركه فى االعداد وتنفٌذ االسبوع البٌئى

 . 0267 -0268الرابع للعام الجامعى 

  0268ٌه عن االسعافات االولً للعام الجامعى شهاده تقدٌر من كلٌه التربٌه الرٌاضٌه عن تنفٌذ الدوره التثقٌف- 

0267. 

  شهاده تقدٌر من االستاذ الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئٌس الجامعه لشئون خدمه المجتمع  تنفٌذا لبرنامج

 .0267 -0268الجامعه للتوعٌه ضد مخاطر االدمان وتعاطى المخدرات خالل العام الجامعى 

 كتور عبد الرحمن قرمان نائب رئٌس الجامعه لشئون خدمه المجتمع  تنفٌذا القافله شهاده تقدٌر من االستاذ الد

 .0267- 4 -60الى  0267 4 – 62المتكامله الى الواحات البحرٌه فى الفتره من 

  شهاده تقدٌر من قسم اداره التمرٌض للمشاركه فى ٌوم التوظٌف المنعقد فى قاعه المؤتمرات فى االداره العامه

 .00/8/0267فى  بالجامعه

 عضو الجامعه لشئون خدمه المجتمع ) شهاده تقدٌر من االستاذ الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئٌس

ؤتمر العلمى لقطاع خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه بعنوان : التوجهات اللجنه العلمٌه  والمشاركه فى فاعلٌات الم

 .0202اكتوبر  7-4فى الفتره من  Covid -19المستقبلٌه للتعاٌش مع كورونا 

  0206/ 0202,  0202/ 0269الحصول على جائزه التمٌز البٌئ للعام الجامعى. 

  شهاده تقدٌر من االستاذ الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئٌس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه

فوذلك فى الفتره من  0200 -0206لجامعى البٌئه للمشاركه فى فاعلٌات اسبوع خدمه المجتمع االول للعام ا

 .0206نوفمبر  07-09

 

 اثنـاء تولٌها منصـب وكـــٌل الكلٌـــه لشــئون خـــدمة المجتمـــع وتنمٌة البٌئة الحــادى عشـر: االنجــــــازات

 " "العمل كمراجع داخلى لمعاٌٌر القدره المؤسسٌه  لمشروع التطوٌر المستمر والتاهٌل للعتمادCIQAP   للعام

 . 0262/ 0260 الجامعى

  تزوٌد بعض المكاتب والمعامل بصندوق االسعافات االولٌة 

  المشاركه فى االحتفال باالسبوع البٌئى السنوى  بجامعه المنوفٌه وذلك بالمشاركه بعمل معرض لالنشطه

 .0261للعام الجامعى  الطالبٌه وعمل دورات فى االسعافات االولٌه وتنفٌذ قوافل وندوات

  تعزٌز التعاون مع عدد من الجهات خارج الجامعه لتدرٌب الخرٌجٌن فى تلك الجهات مثال أقامه برتوكول تعاون

" مستشفى عٌن  :مثال بٌن كلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه و المستشفٌات الخاصه الٌجاد فرص عمل للخرٌجات

مستشفى العربى باشمون ,  –المدٌنه الطبٌه باسكندرٌه  –مستشفى الموده بشبٌن الكوم  –شمس التخصصى 

 .معهد القلب باسوان "

 .عمل مطوٌات للتثقٌف الصحى واألسعافات االولٌة لتوزٌعها على افراد المجتمع من خالل الندوات و القوافل 

  0267اعداد كتٌب عن انشطه خدمه المجتمع بالكلٌه للعام الجامعى. 
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  لقٌاس مستوى رضا المستفٌدٌن من الخدمة لمعرفه مدى استفادتهم من  والقوافلاعداد استبٌان عن الندوات

 .0261الخدمات المقدمة ومقترحاتهم لتطوٌر هذه الخدمات 

   .تنفٌذ معرض سنوى  لالنشطه العلمٌه والفنٌه لطالب الكلٌه 

  .تنفٌذ عدد اثنٌن معرض سنوى  للمالبس المدعمه لخدمه الطالب والعاملٌن ٌالكلٌه 

 الى االن وتنمٌه البٌئهالمجتمعٌه  المشاركه فى اعمال الجوده بالكلٌه والمسئول  عن معٌار المشاركه 

  طابعه , واله  0جهاز كومبٌوتر  62اعداد وتجهٌذ  وافتتاح نادى التكنولوجٌا بالدور االرضى بالكلٌه  عباره عن

 .4/62/0261تصوٌر فى 

 مهارات العاملٌن فى مجال التمرٌض  بالمستشفٌات الجامعٌه. تنفٌذ العدٌد من الدورات التدرٌبه لتنمٌه 

 .تنفٌذ العدٌد من الدورات التدرٌبٌه لخدمه المجتمع المحٌط من خالل مركز خدمه المجتمه بالكلٌه 

  اعداد وتنفٌذ العدٌد من القوافل التوعوٌه  لقرى ومدن المحافظه 

 ت الصحٌه للجمهور وكذا من خالل المواقع االلكترونٌه اعداد العدٌد من الندوات التثقٌفٌه فى مختلف المجاال 

  0268اعداد وتجهٌذ وافتتاح الصٌدلٌه الخٌرٌه بالدور السادس بالكلٌه. 

  0268 -0261اعداد مطوٌه عن قطاع خدمه المجتمع. 

  0261تأسٌس اسره خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه  بالكلٌه من . 

 لٌه بكلٌات الجامعه مثال : كلٌه التربٌه الرٌاضٌه , كلٌه التربٌه , سفاره تنفٌذ العدٌد من دورات االسعافات االو

 , كلٌه التجاره.المعرفه

  60/ 6حتى  66/ 01اعداد  وتنفٌذ برنامج االسبوع الثقافى البٌئى االول بمشاركه طالب الكلٌه   فى الفتره من /

 بالكلٌه. 0261

  0268االشترك فى معرض االنشطه الطالبٌه  بالجامعه بعرض انشطه فنٌه تعلٌمٌه طالبٌه لطلبه الكلٌه  . 

   والذى اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات منها عمل معرض 0268اعداد  وتنفٌذ  االسبوع الثقافى البٌئى الثانى

 .للمالبس المدعمه للطالب

 مع  اعضاء هٌئه  0268/ 1/0عاون مع اسره خدمه المجتمع فى تنظم زٌاره الى مستشفى ابو الرٌش: بالت

 طالب وطالبه من اسره خدمه المجتمع لتقدٌم دعم مادى ومعنوى. 42التدرٌس و

  تبنى برنامج عن االدمان واالدٌز من خالل قطاع خدمه المٍجتمع و تنفٌذ ندوات بكلٌات الجامعه خالل العام

 .0267الجامعى 

 دٌد من القوافل المتكامل مع الجامعه الى قرى ومدن المحافظه والمحافظات النائٌه مثال: المشاركه فى تنفٌذ الع

وادى النترون قافله الى , 0267 /60/4الى  0267/  4/ 62القافله المتكامله الى الواحات البحرٌه فى الفتره من 

ٌّذ فاعلٌات االسبوع الثقافى البٌئً الرابع فى الفتره من  .0267/ 7فى  /  62/ 22الى  62/ 01اعداد وتنظٌم وتنف

 والذى اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات 0269

  0267/ 7تنفٌذ معرض للكتاب بالكلٌه من مكتبه ألف لعرض مجموعه من الكتب الثقافٌه فى 

 تعلٌم الكبار باالشتراك مع اعضاء لجنه  خدمه ع مشروع  بالتعاون م اعداد كتٌب عن محو االمٌه الصحٌه

 .0267لبٌئه بالكلٌه االمجتمع وتنمٌه 

  26-08لثالث بعنوان )  بٌئتنا حٌاتنا معا نحمٌها ( وذالك فى الفتره من ااعداد  وتنفٌذ  االسبوع الثقافى البٌئى  /

 .والذى اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات0267/ 62
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 سكر والوزن والطول لتقدٌم خدمه  للجمهور عن قٌاس الضغط وال لجماهٌرافتتاح وحده افى   والتنفٌذ  المشاركه

 .0267/ 66/ 07لك فى وكتله الجسم وذ

  60/0267/ 60مع نخبه من اعضاء هٌئه التدرٌس وبقٌاده عمٌد الكلٌه فى  78عمل زٌاره علمٌه  لمستشفى. 

 0267 تفعٌل وحده الخرٌجات. 

 

  ٌّذ فاعلٌات االسبوع الثقافى البٌئً الرابع فى الفتره من اعداد والذى  0269/  62/ 22الى  62/ 01وتنظٌم وتنف

منها عمل ثلث ندوات عن االدمان , تنفٌذ معرضٌن للمالبس والمشغوالت  اشتمل على العدٌد من الفاعلٌات

من االدوٌه لقسم عالج االورام الٌدوٌه , تسلٌم وحده عناٌه مركز بكل محتوٌاتها وكذلك تسلٌم مجموعه 

 بالمستشفى الجامعى.

  اعداد سلسله ندوات على مستوى الجامعه عن فٌروس كورونا المستجد وعمل مطوٌه وتوزٌعها على الطالب

 والجمهور .

  0202/ 0269حصول الكلٌه على جائزه التمٌز البٌئى للعام الجامعى. 

 0202/ 9/ 02لطالب الدكتوراه العام بجامعه حلوان فى  جىاالشتراك كممتحن خار. 

 شرٌك انت اٌد فى اٌد : مسئولٌتك )صحتك : بعنوان الخامس البٌئ الثقافى االسبوع فاعلٌات وتنفٌذ وتنظٌم اعداد 

 . 2020 /10 /28 الى 24 من الفتره فى وذلك ) اكٌد العدوى مكافحه فى

 تحت 2020 /11 /11 الى 8 من الفتره فى للجامعه الثامن البٌئى االسبوع لجنه رئٌس ونائب المشاركه 

 .(ٍمجتمعٌه مسئولٌه --- البٌئه على )الحفاظ     عنوان: 

  اعداد وتدشٌن المجله االلكترونٌه الشهرٌه  الخاصه بقطاع خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه للعام الجامعى

0202/0206.  https://online.flipbuilder.com/vjri/lgzw/  

 سترشادى لمكافحه االمراض المعدٌهاعداد كتٌب عن :  الدلٌل اال 

  : اعداد االصدار الثانى من كتٌب محو االمٌه الصحٌه على ثالث اجزاء 

 االولٌهمحو االمٌه الصحٌه فى االسعافات  -

 محو االمٌه الصحٌه لالمراض المزمنه والسلوكٌات الخاطئه -

 محو االمٌه الصحٌه فى االمومه والطفوله -

 ضعها على موق صناٌعٌه مصرات االولٌه لقطاع خدمه المجتمع والتى تم واعداد فدٌوهات عن االسعاف 

 ضمن مشروع حٌاه كرٌمه.وموقع اٌجاده بالمجلس االعلى للجامعات وذلك 

  صحٌه سلٌمه بقرٌه من قرى محافظه المنوفٌه   لتنفٌذه اعداد مقترح عن : التثقٌف الصحى وتبنى سلوكٌات

  (حٌاه كرٌمه)من قبل قطاع خدمه المجتمع  بالجامعه ضمن المشروع الرئاسى 

  اعضاء تشكٌل لجنه لمتابعه االجراءات االحترازٌه والوقائٌه لمكافحه العدوى للمرور على الكلٌه ٌومٌا من

 لجنه خدمه المجتمع وطالب اسره خدمه المجتمع.

 . تم عمل قناه على الٌوتٌوب لبث الندوات والقوافل الخاصه بالكلٌه )اونالٌن ( لخدمه المجتمع 

   0206/ 0202حصول الكلٌه على جائزه التمٌز البٌئى للعام الجامعى. 
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  ضمه اىمششوع اىشئبسً حيبي مشيمًاىمشبسمً فً اىقىافو اىمتنبميً ىقشي محبفظً اىمىىفيً ورىل.  

  اػذاد وتىفيز فبػييبت اسبىع خذمً اىمجتمغ االوه تحت ػىىان : بيئً صحيً ىمجتمغ افضو فً ظو تطىسات

واىزي اشتمو ػيً اىؼذيذ مه  2121وىفمبش  11اىً  7فً اىفتشي مه  اىؼصش ) بيئً امىً تسبوك حيبي (

اىفبػييبت مثو مغشض اىمالبس اىمذػمً ومؼشض اىمشغىال ت اىيذويً , دوسي تذسيبيً بؼىىان ) اختبس حيبتل ( 

 , حميً تىػيً ػه االمتشبف اىمبنش ىسشطبن اىثذي بنييبت اىجبمؼً ومزا صيبسي مه اسشيىيىقبيً مه االدمبن 

 خذمً اىمجتمغ ىمؼهذ اىنبذ وتسييم ادويً مه اىصيذىيً اىخيشيً. 
 

 


