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 المحتويات

 :البيانات الشخصيه. أوال 
 : بالحاله العلميه والوظيفيه.بيان  ثانيا 
 :االنشطه االتدريسيه.  ثالثا 
 :االنشطه الطالبيه. رابعا 
 :انشطه خدمه المجتمع وتنميه البيئه: خامسا 

  التى تم االعداد والمشاركه فيها.الندوت 
 .القوافل التى تم االعداد لها وتنفيذها 

 :انشطه العالقات الثقافيه: سادسا 
 .الدورات التدريبيه التى شاركت فيها 
 .ورش العمل التى شاركت فيها 
 .المؤتمرات التى شاركت فيها 

 :االنشطه البحثيه:  سابعا 
  .االبحاث العلميه المنشوره 

 :المناصب االداريه : ثامنا 
  .عضويه اللجان بالكليه 
 .عضويه الجمعيات العلميه 

 :المشروعات البحثيه التى شاركت فيها.  تاسعا 
 :جوائز واوسمه. عاشرا 
 :االنجازات اثناء توليها منصب وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه الحادى عشر 
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 البيانات الشخصيه: اوال

 امال السيد السيد شحاته : سماال 

 :4/1966 /9تاريخ  الميالد  

  منوفيه -قويسنا  –ش الوفاء  –العنوان : صيدليه اشرف 

 :"0482576722التليفون "منزل  

  : " 01000910711التليفون "محمول 

  :"0482226169تليفون " العمل 

  :0482239880الفاكس 

 :البريد االلكترونىAmalshehata729@yahoo.com  
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 جامعه المنوفيه 

 كليه التمريض

 بيان بالحاله العلميه والوظيفيه

 األسم: أ .د / امال السيد السيد شحاته 

 أستاذ بقسم تمريض باطنى وجراحى ووكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه  :الوظيفة

 ه.جمهوريه مصر العربي -منوفيه  –قويسنا  – 4/1966 /9تاريخ ومحل الميالد:

 المؤهالت العلميه :

  من المعهد العالى للتمريض جامعه طنطا. 1988درجه  البكالوريوس فى التمريض دور يونيو 
  كليه التمريض جامعه المنوفيه .  –1995درجه الماجستير فى المريض الباطنى والجراحى 
  المنوفيه.جامعه  –من كليه التمريض 2001درجه الدكتوراه فى التمريض الباطنى والجراحى  فى 

 التدرج الوظيفي:

   1990جامعه المنوفيه فى  -للتمريض معيده بقسم / تمريض باطنى وجراحى  بالمعهد العالى  
  درس بقسم م 1995جامعه المنوفيه فى  –مدرس مساعد بقسم / تمريض باطنى وجراحى  بالمعهد العالى للتمريض

 2001ه فى  جامعه المنوفي –تمريض باطنى وجراحى  بكليه التمريض  /
  2010جامعه المنوفيه فى  –استاذ مساعد بقسم / تمريض باطنى وجراحى بكليه التمريض 
  2015 /9 /28جامعه المنوفيه فى   –استاذ بقسم / تمريض باطنى وجراحى بكليه التمريض 

    2015لى ا 2010قائم بعمل وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه  اعتبارا من العام الجامعى. 

  2013 حتى 2011قائم بعمل رئيس قسم تمريض صحه البالغين بكليه التمريض جامعه المنوفيه اعتبارا من . 
  2015-9 -28جامعه المنوفيه فى  -كليه التمريض  -عينت فى وظيفه استاذ بقسم التمريض الباطنى والجراحى   . 
   وحتى االن . 2015 /10 /5وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه اعتبارا من 
 .الجزاءات : ال يوجد.االجازات : ال يوجد 
 

 
 

 
 
 

 

 :ةاالنشطه التدريسي: ثالثا

 جامعه المنوفيه. -بيان باالنشطه التدريسه لمرحله البكالوريوس بكليه التمريض( 1

  2001والجراحى  الفرقه الثانيه  للعام الجامعى تدريس ماده التمريض الباطنى. 

  2002 -2001تدريس ماده التمريض الباطنى والجراحى الفرقه االولى معهد فنى تمريض  للعام الجامعى. 

 2002الفنى للتمريض الفرقه الثانيه  للعام الجامعى  يس ماده اخالقيات التمريض للمعهدتدر. 

  2004الى  2002للفرقه الثانيه  للعام الجامعى تدريس ماده التمريض الباطنى الخاص. 

  2009الى   2004تدريس ماده التمريض الجراحى العام  من. 

  2012الى   2010تدريس ماده التمريض الجراحى الخاص  من العام الجامعى. 

  2013تدريس ماده التمريض الجراحى العام والباطنى العام  للفرقه الثانيه. 

  2009الى  2002االوليه والطوارئ لطالب الجامعه من تدريس ماده االسعافات. 
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  2011 -2010تدريس ماده  تمريض جراحى عام   نظرى عملى للعام الجامعى. 

  2012 -2011تدريس ماده  تمريض جراحى خاص  نظرى و عملى للعام الجامعى. 

  2012 -2011تدريس  ماده تمريض جراحى خاص للعام الجامعى. 

 2014 -2013طنى وجراحى  للعام الجامعى تدريس ماده  تمريض با. 

  2014 -2013تدريس ماده تمريض باطنى وجراحى  للعام الجامعى. 

 

 منوفيه .جامعه ال -دكتوراه" بكليه التمريض  –بيان باالنشطه التدريسيه للدراسات العليا " ماجيستير   -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. 

 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. 
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 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. 

 

 

 .داخل الكليه "دكتوراه  –ماجستير " بيان  باإلشراف  والمناقشه على الرسائل العلميه ( 3

 أوال رسائل الماجيستير:

تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

تأثير التمارين الرياضية  م.هناء السيد  الصياد

قوة المناسبة على 

عضالت الركبة والقدرة 

الوظيفية للمرضى بعد 

جراحة الرباط الصليبي 

 األمامى بواسطة المنظار

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.د/ماجدة معوض

 د/عمرو صابر السيد

 د/أمال السيد شحاته

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.د/ماجدة معوض

 أ.م/امال عطية قضب

17/7/2011 
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تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

م.أمل نبيل السيد 

 عبود 

التثقيف التعليمى تأثير 

المعوى على منع حدوث 

اإلمساك بين مرضى 

 مالزمى الفراش

 أ.م/أمال السيد شحاته

 د/سناء إبراهيم

 د/أمال الشيخ

 أ.د/ عاطف ابو السعود

 أ.م/ امال السيد شحاته

2/6/2014 

تأثير استراتيجيه االداره  اسالم االمام 

الذاتيه للوسائط المتعدده 

على النتائج الوظيفيه 

لمرضى الحروق فيما 

يتعلق بأداء الرعايه 

 الذاتيه وجوده الحياه

 أ.د/ امال السيد شحاته

 أ م د/ سماح عبد الغفار 

 د/ ام الهنا كامل

 

 لم تناقش    

 

ابتسام مبروك 

 حسانين سليمه

تعزيز وعى وممارسات 

واتجاهات االمهات عن 

استخدام   االدويه بدون 

وصف  الطبيب من خالل 

 ورهتقديم المش

 أد نبيله السيد صبوله

أ.م/نجالء عبد الموجود 

 أحمد

 أ.د ليلى شحاته

 أ.د/ امال السيد شحاته

 أ.د / نبيله السيد صبوله

15/6/2019 

 

 

 

 

 ثانيا رسائل الدكتوراة التى تم أإلشراف عليها ومناقشتها:
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تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

محمد م.م/ سهام 

 عبدالعليم

تأثير زيادة كفاءة الجهز 

المناعى على النتائج 

اإلكلينيكية لمرضى العالج 

 الكيمائى بعد استئصال الثدى

 د/أمال السيد شحاته

 د/ناصر عبدالبارى

 د/مها عبد الرافع

 أ.د/سهير محمد وحيدة

أ.د/ أمانى عبد أ.د/ 

 شوقى شاكر

26/9/

2012 

م.م/حسناء عيد 

 شحاتة احمد موسى

تأثير التثقيف الصحى 

التاهيلى على محصلة الشفاء 

لمرضى قصور التروية 

 القلبية

 د/منال فريد

 د/أم محمد عبداللطيف

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.د/ماجدة معوض

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.د/ماجدة معوض

 أ.م/أمال السيد شحاته

 أ.م/ أمانى عبد اللطيف

9/10/2013 

م.م/أم الهنا كامل 

 على

الزنجبيل كعالج  تأثير

أعشاب مع العالج الطبى 

على قدرة مريض التهاب 

مفصل الركبة على الحركة 

 والتمرينات اليومية

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.د/ماجدة معوض

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.د/ماجدة معوض

 أ.م/أمال السيد شحاته

4/2/2014 

م.م/وفاء مصطفى 

 القضب

أثر تطبيق نموذج تثقيفى 

النتائج األكلينيكية على 

 لمرضى النقرس

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 د/منال فريد

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.م/أمال السيد شحاته

18/8/2014 

م.م/جيهان السيد 

 المدبوح

تأثير بروتوكول الرعاية 

التمريضية على نسبة حدوث 

انسداد التجلطى الوريدى بين 

أ.د/يوسف عبدالعزيز 

 الحسانين

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 أ.م/أمال السيد شحاته

12/8/2015 
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تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

مرضى السرطان الذين 

 يتلقون العالج الكيمائى

 أ.م/أمال السيد شحاته

 د/خديجة الحفناوى

 أ.د/ناصر عبدالبارى

 أ.م/أمال أمين الشيخ

م.م/هناء السيد عبد 

 الفتاح الصياد

تأثير العالج الحرارى 

وتمرينات اليد على تقليل 

المرضى أالم المفاصل بين 

الذين يعانون من التهاب 

 المفاصل الروماتديى

 أ.د/أمال السيد شحاته

أ.م/ سحر جابر 

 سليمان

 أ.د/كامليا فؤاد

 د/سحر جابر سليمان

 أ.د/أمال السيد شحاته

 د/منال فريد

22/11/

2014 

م.م/ لمياء 

عبدالسالم محمد 

 الجمسى

تأثير غيار الهيدروكلوريد 

باإلضافة الى كريم المازين 

مقابل العالج التقليدى على 

عملية التئام الجروح الناتجة 

 عن الحروق

 أ.د/ طارق فؤاد كشك

 أ.م/أمال السيد شحاته

 د/دعاء أمين البلتاجى

د/محمد ابراهيم 

 شعبان

 أ.د/ سوزان عطية

 أ.م/أمال السيد شحاته

 أ.م/نجالء محمد المقدم

11/10/2015 

م.م/عزيزة محمد 

 السيد كامل

الغذائى على مع  تأثير اإلمداد

 قرح الفراش

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 د/أمال أمين الشيخ

د/سماح محمد عبد 

 الغفار

 أ.د/أمال السيد شحاته

 أ.د/ أمانى محمد شبل

 د/أمال أمين الشيخ

 

 لم تناقش -        أ.د/أمال السيد شحاته تأثير بروتوكول الرعاية م.م/ شرين حسين 
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تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

على محصلة مخرجات  عبدالحارث ديب

 ترقيع الشريان التاجى

 أ.م/ منال السيد فريد

م.م/ شيماء عادل 

 محمد شعلة 

تأثير إجراءات التدفئة قبل 

وأثناء وبعد عمليات البطن 

الكبرى على انخفاض درجة 

 الحرارة بعد العملية

 أ.د/أحمد فرج القاصد

 أ.د/أمال السيد شحاته

أ.د/محمد صبرى 

 عمارة

 عطاهللد/حنان رمزى 

 أ.د/أحمد فرج القاصد

 أ.د/أمال السيد شحاته

 أ.د/سهير محمد وحيدة

أ.م/حنان رمزى 

 عطاهلل

26/2/

2016 

م.م/ نفين عادل 

 عامر

تأثير الجمع بين العالج 

بالتبريد وبرنامج تمارين 

الركبة مقابل العالج التقليدى 

على النتائج األكلينيكة 

للمرض الذين يعانون من 

 الركبةالتهاب مفصل 

 أ.د/أمال السيد شحاته 

 د/أمال أمين الشيخ

 د/هبة احمد عسيلى

 أ.د/أمال السيد شحاته

 أ.د/سهير محمد وحيدة

 د/أمال أمين الشيخ

 د/منال فريد

23/5/2016 

م.م/رحاب عمر 

 عبد الكريم طمان 

تأثير تدليك القدم على 

مستوى القلق واأللم بين 

المرضى الذين يخضون 

 لقسطرة القلب

 أ.د/أمال السيد شحاته

 د/سلوى عبدالجواد

 محمد 

 ماضى د/مها محمد

 أ.د/ امال السيد شحاته

 أ.د/ سهير محمد وحيده

 أ.د/ منال السيد فريد 

15/ 

5/2019 

عزيزة سعيد ابو 

 عزيز

تأثيربرنامج التمريض 

التاهيلى على حدة األلم 

والحالة الوظيفية لمرضى 

 األستئصال الغضروفى

 شحاته أ.د/أمال السيد

أ.م/سماح محمد عبد 

 الغفار

 لم تناقش -
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تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

تأثير التدخل التمريضى قبل  حنان صبحى 

وبعد العمليه الجراحيه على 

النتأج االكلينيكيه للمرضى 

الذين يخضعون الستبدال 

 مفصل الركبه

أ.د/  امال السيد 

 شحاته

 نال السيد فريدمأ.د/ 

 د/ هناء السيد الصياد

 لم تناقش -

 

 مروه سعيد روميح 

 

تأثير التدخل التمريضى  

التعليمى على ممارسه 

التمريض والنتائج المحدده 

للمرضى الذين يخضعون 

لمنظار الجهاز الهضمى 

 العلوى

 

أ.د/  امال السيد 

 شحاته

 أ.م/ سميره ابو العزم

 أ.م/ ناهد فؤاد 

 لم تناقش -

  شرين حسين الديب

تأثير بروتوكول الرعايه 

على محصله  التمريضيه

مخرجات  مرضى عمليات 

 ترقيع الشريان التاجى

 أد امال السيد شحاته

 أد منال السيد فريد

 أد امال السيد شحاته

 أد منال السيد فريد

 أد/ سهير محمد وحيده 

 أد/ وفاء حسن عبد هللا

 تمت المناقشه

ناديه مصطفى 

 السيد العتر

تاثير تطبيق بروتوكول  -

الفطام على النتائج السريريه 

بين مرضى جهاز التنفس 

 شحاته السيد أمال /د.أ

 عبد عفاف /د.أ
 بصل العزيز

 فؤاد غاده /د.أ

 شحاته السيد أمال /د.أ

 العزيز عبد عفاف /د.أ
 بصل

13/ 

10/2020 
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تاريخ  المناقشين المشرفين عنوان الرساله إسم الطالبة

 المناقشه

الصناعى فى وحدات العنايه 

 المركزه

Effect of 

implementing 

protocol of weaning 

on clinical outcomes 

among 

mechanically 

ventilated patients 

at intensive care 

units  

  

 

 البرادعى

 السالم عبد رضا /د
 اباهيم

 شبل محمد أمانى /د.أ

 عبد جيهان /د م.أ
 يونس الحكيم

 

 بمناقشة الرسائل العلمية خارج الجامعة(  بيان ثالثا

  ري المعدلال الجذالكتف المبكره مقابل المتأخره على تكوين السيروما ووظائف الكتف بعد االستئصتأثير تمرينات 

 جامعه بنها.  -كليه التمريض  -للثدي والغدد الليمفاويه تحت االبط  

 جامعه  - لتمريضاالحتياطات العامه للتحكم فى العدوى فى وحده الغسيل الكلوى بمستشفى بنها الجامعى . كليه ا

 ا.هنب

  ها.عه بنجام -التعرف على استعداد ممرضات الحاالت الحرجه الستخدام الكمبيوتر فى الممارسه التمريضيه 

   ا.جامعه بنه -ادراك الفريق التمريضى لظروف العمل التى تؤثر على سالمه المريض  كليه التمريض 

  عه بنها.جام –اثر تطبيق نموذج تثقيفى على النتائج االكلينيكيه لمرضى النقرص 

 ساله ر الخاضعين لجراحات القلب والصدر. يق على النتائج السريريه للمرضى هتاثير تمرينات عضالت الش

 جامعه طنطا. –مصطفى السيد العتر  ناديه -ماجستير  للطالبه 

  يق على النتائج السريريه للمرضى الخاضعين لجراحات القلب والصدر.   رساله هتاثير تمرينات عضالت الش

 جامعه طنطا. –نادي مصطفى السيد العتر  -ماجستير  للطالبه 
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   اله رس لخطورهاليه اعتأثير التعليم التوجيهى على أداء التمريض بالعنايه المركزه تجاه الحقن  الوريدى لالدويه

 .11/2017كليه تمريض جامعه حلوان   -دكتوراه للطالبه : شيماء عطيه على محمد   

 The Effect of A Post Operative Rehabilitation Program on the Functional 

Abilities of Lower Limbs  of patients with Unstable  Dorsolumber Spinal 

Fracture. 

ات بالفقرره ر مستفتاثير برنامج تاهيلى بعد الجراحه على القدرات الوظيفيه لالطراف السفليه لمرضى الكسور الغي

 القطنيه الظهريه للعمود الفقرى.

 2017نرجس محمد صيام  دكتوراه كليه تمريض اسكندريه 

 لجنه المناقشه والحكم على الرساله: 

 أ د/ سهير محمد وحيده 

 أ د / عصام محمد العباسى 

 أ د /  كوثر جابر طلبه

 أ د/ امال السيد شحاته

 1ه لمنصوراح الفراش بين المرضى بقسم االعصاب: كليه تمريض أستخدام االنسولين الموضعى لتحسين ألتأم قر/ 

2018 

- 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. 

  2018اشرقت  سالمه هاشم  دكتوراه جامعه اسكندريه 

 لجنه الحكم على الرساله:

 أ د/ سهير محمد وحيده  

 أ د/ أليس ادوارد رزيان 

 أ د/ امال السيد شحاته

- The  Effect of A Rehabilitation Program on the Quality of Life For Patients With 

Lower Limb Amputation.  
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Emad Abd El Gawad  Ali – Medicl Surgical Nursing Alexandria Universty 22-1-

2020 

 هيلى على جوده الحياه لدى مرضى البتر بالطرف السفلى. تاثير برنامج تا

 االشراف والمناقشه:لجنه 

 أ د / يسريه محمد سالم  جامعه اسكندريه

 أ د / مها عادل سالم   جامعه اسكندريه

 أ د/ امال السيد شحاته    جامعه اسكندريه 

 أ .م / مرفت ادهم عالب     جامعه اسكندريه

 وحده فى الصناعى التنفس جهاز مرضى بين السريريه النتائج على الفطام بروتوكول تطبيق تأثير •

 العتر السيد مصطفى ناديه من دكتوراه رساله : المركزه العنايه

• Effect of implementing protocol of weaning on clinical outcome 

among mechanically ventilated patients at intensive care units 

 شبل محمد امانى /د أ , بصل يزالعز عبد عفاف /د أ ,شحاته السيد امال /د أ :الرساله على الحكم لجنه •

 2020 /10 /15 يونس الحكيم عبد جيهان /د.أم ,

  المتعدد بالتصلب المصابين للمرضى الصحيه النتأئج على تاهيلى تمارين برنامج تأثير •

• The effect of rehabilitation exercise program on health status outcomes of 

patients with multiple sclerosis. 

 2020 /11 /9 رمزى حسن زهراء من مقدمه دكتوراه رساله •

 السيد امال /د أ ,لمسا عادل مها /أد , بديير احمد نبيله /د أ ,سالم محمد يسريه /د أ :الرساله على الحكم لجنه •

 .شحاته

 مقدم المركزه هالعناي بوحده الحاده الدماغيه السكته لمرضى السريريه النتائج على الرعايه بروتوكول تأثير •

 2020 /11 /21 فى النجار الستار عبد أبراهيم رقيه :الطالبه :من

 يونس الحكيم دعب جيهان /د.م أ ,شحاته السيد أمال /د أ , وحيده محمد سهير /د.أ :الرساله على الحكم لجنه •
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• Effect of a protocol of care on clinical outcomes of patients with acute 

ischemic stroke at neuro intensive care unit. 

 وليد , صدماتال لمرضى المتقدمه بالرعايه يتعلق فيما الطوارئ ممرضين اداء على التعليمى البرنامج تأثير •

 جامعه فاخر امين محمد د / على حسين زينب /أد :اشراف .24/12/2020 فى  حلوان تمريض دكتوره , محمد السيد

 حلوان

 :الكليه اقسام داخل العلميه الرسائل مناقشه •

 / تويدىالرما المفاصل التهاب مرضى لدى االكتئاب واعراض االلم على النفسى التمريضى التدخل فاعليه •

يض جامعه كليه التمر 2020 /12 /28المنوفيه فى  تمريض كليه النفسيه الصحه تمريض .عماره مبروك صبحى نهال

 المنوفيه

• Effectiveness of Psychiatric nursing intervention on pain and depressive 

symptoms among rheumatoid arthritis patients. 

 رابعا: االنشطة الطالبية

  2011 /17/3الى  3/2011 /14المشاركه واالشراف على لجنه سير االنتخابات  الطالبيه بالكليه  فى. 

 لعام ئهن لمتياز باقسام الجراحه والباطنه  وكذلك تقييم أدااألشراف على التدريب  العملى لطالبات  األ

 .2011/  2010الجامعى

  2011 -2010العمل كمحكم داخلى لمقررتمريض الحاالت الحرجه  لمراحل البكالوريوس  بالكليه. 

 2010كليه باله المشاركه فى وضع المحتوى العلمى المقترح لماده الحاالت الحرجه لمرحله الماجستير والدكتورا 

- 2011. 

  لريوس ه البكاالعمل كمحكم داخلى لمقرر الحاالت الحرجه  لمرحل –المشاركه فى توصيف المقرر وتقرير المقرر

 .2012 /2011للعام الجامعى 

 االعداد  للعديد منcourse notes” .لطالب التمريض الباطنى والجراحى " 

  2016 -5-22اعداد وتنفيذ المعرض السنوى االول لالنشطه العلميه الطالبيه والذى اقيم بكليه التمريض فى  . 

 وم االحد ذلك يالمشاركه فى يوم  التوظيف االول باالداره العامه للجامعه بالتعاون مع قسم اداره التمريض و

 .2016 /7 /31الموافق 

  لمستشفى طالب وطالبه للتبرع بالدم  والتبرع ل 40هيئه الدريس ومع اعضاء  57357تنظيم زياره لمستشفى

 .2016 /8 /19بمبالغ ماديه وذلك فى 

  9 /12تنظيم زياره بالتعاون مع طالب  اسره خدمه المجتمع  بالكليه لزياره  دار المسنيين ببركه السبع فى/ 

2016. 
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  4 /10موافق لألعمال الخيرية يوم االحد ال باالشتراك مع جمعية رسالةللطالب  عمل معرض للمالبس المدعمة/ 
 بالدور االرضى بالكلية 2016 /4 /14حتى 2016

 تنميه تمع واسره خدمه المج لين بالكليه وذلك بالتعاون مع طالبعمل معرض للمالبس المدعمه للطالب والعام

 .2016 /11 /1الى  10 /30البيئه لمده ثالث ايام  فى الفتره من 
  12 /1حتى  11 /26برنامج االسبوع الثقافى البيئى االول بمشاركه طالب الكليه   فى الفتره من اعداد  وتنفيذ/ 

 بالكليه. 2016
 2017 االشترك فى معرض االنشطه الطالبيه  بالجامعه بعرض انشطه فنيه تعليميه طالبيه لطلبه الكليه  . 
   نها عمل معرض متمل على العديد من الفاعليات والذى اش2017اعداد  وتنفيذ  االسبوع الثقافى البيئى الثانى

 المدعمه للطالب. للمالبس

 كلية .إنشاء مجلة حائط عن البيئة وذلك بهدف زيادة  التوعية والتثقيف بين الطالبات والعاملين بال 

 يس هيئه التدر مع  اعضاء 2017 /6/2م زياره الى مستشفى ابو الريش: بالتعاون مع اسره خدمه المجتمع فى يظتن

 طالب وطالبه من اسره خدمه المجتمع لتقديم دعم مادى ومعنوى. 40و
 2017 /7 /17فق  المشاركه فى يوم التوظيف الثانى  بالتعاون مع قسم اداره التمريض  وذلك يوم االثنين  الموا. 
  2018 /2 /25/27اعداد وتنفيذ المعرض الخيرى للمالبس المدعمه للطالب والعاملين بالكليه وذلك فى الفتره 

 وذلك بالدور االرضى.
  بالكليه  الرضىاتنفيذ معرض للكتاب تابع لمكتبه ألف لعرض مجموعه من الكتب الثقافيه والروايات وذلك بالدور

 . 2018 /5فى شهر 
 الث ى الثعمل معرض خيرى للمالبس المدعمه للطالب  ومعرض لالعمال اليدويه ضمن فاعليات االسبوع الثقاف

 .2018اكتوبر  31الى  27ليه فى  الفتره من الذى اقيم بالك
  2018اعداد كتيب عن محو االميه الصحيه لتعليم الكبار باالشتراك مع اعضاء لجنة خدمه المجتمع . 
  بالكليه  الرضىاتنفيذ معرض للكتاب تابع لمكتبه ألف لعرض مجموعه من الكتب الثقافيه والروايات وذلك بالدور

 . 2019 /2فى شهر  
  3/ 26لى ا24اعداد وتنفيذ معرض خبرى للمالبس المدعمه  للطالب والعاملين بالكليه وذلك فى الفتره من/ 

2019 . 
 خامسا: انشطة خدمه المجتمع وتنمية البيئة:

 :التى تم تنفيذها والمشاركه فيها  الندوات (1

 ه امه لجامعره الع"  بقاعه المؤتمرات باالدا"الحكومه االلكترونيه وهيكله الجامعات المصريه حضور ندوه بعنوان

 . 2010 /3 /28المنوفيه  فى 

  يوم  لمنوفيهابقاعه المؤتمرات باالداره العامه لجامعه  " روح اكتوبر وتحديات التنميه"حضور ندوه بعنوان ,

 .2010 /10 /19الثالثاء الموافق 

 ( يه"راض الكبدمن االم كيفيه الوقايه)"   لجامعه بعنواناالعداد والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  با

 .2011فبراير  22وذلك فى 

  ذالك يوم كليه ولطالبات ال("توعيه المجتمع باهميه السلوك الصحى للحفاظ على بيئه نظيفه")القاء ندوه بعنوان 

 .2011 /11 /8االثنين 
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  وذلك يوم ى بقويسنالطالبات المعهد االزهر (المراهقه"االسعافات االوليه والتغذيه فى سن )" القاء ندوه بعنوان 

 .2011 /11 /23االربعاء الموافق 

   لطالبات الكليه. 2011 /12 /18وذلك فى (التغذيه فى سن المراهقه")"ألقاء ندوه بعنوان 

  28/12ك فى ذلو "ه(يالصحه اإلنجاب )" االعداد والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان/ 

2011. 

 ثاالمد بالكليه إعداد وتنفيذ ندوات بمدن وقرى محافظه  المنوفيه تابعه لمشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتما "

 (لوك الصهحىتوعيه المجتمع باهميهه السه –االلتهاب الكبدى الوبائى وكيفيه الوقايه منه  –الفحص الذاتى للثدى )

 .2012-2011للعام الجامعى" 

 " يوم  تمريضبكليه ال (توعيه المجتمع باهميه السلوك الصحى للحفاظ على بيئه نظيفه" )ألقاء ندوه بعنوان

 .2012 /8/12االثنين الموافق 

   ه للغات نا التجربيبمدرسه قويس "(االسعافات االوليه وطرق الوقايه من االمراض المعديه )" ألقاء ندوه بعنوان

 .1/2012 /23وذلك يوم االثنين الموافق 

  :معاه ه العاماه بجاوذالك بقاعه المؤتمرات بااالدار (العنف االسرى")" االعداد والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بعنوان

 .3/2012 /7المنوفيه يوم االربعاء الموافق 

  2012 /3 /20لطالبات الكليه فى  "(التغذيه فى سن المراهقه)" ألقاء ندوه بعنوان. 

  امعه  لعامه بجاوذالك بقاعه المؤتمرات باالداره  " (سرطان الثدى بين العالج والغذاء)" ألقاء ندوه بعنوان

 .2/2013 /24المنوفيه يوم االحد الموافق  

  ه لمرضى ه والتغذيالرعايه الصحي)"  االعداد والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان

 .4/2013 /9وذلك فى " (السكر

 لك وذ "(عالجايه والالتسمم بين الوق)"د والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان االعدا

 .5/2013 /14فى

 وم يوذلك ه(" لنكافي" )ألتهاب الغده ا االعداد والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعه بعنوان

 .2013 /11/  24االحد الموافق 

   2014 /1/11بمدرج كلية الطب وأخالقيات مهنة التمريض ( )آداببعنوان:ندوة. 

 :8/11/2014لطالبات بالكلية التمريضيوم السبت  الموافق )ندوة عن مرض االيبوال(ندوة  بعنوان. 
  علهىى الحفهاظ فهدور الفهرد واالسهره )" االعداد والتنفيذ والعمل كمقرر لندوه بقاعه المؤتمرات  بالجامعاه  بعناوان 

 .2014 /11 /16فى   " (البيئه

  17قاااى  (العنهههف ضهههد المهههرأه")" االعاااداد والتنفياااذ والعمااال كمقااارر لنااادوه بقاعاااه الماااؤتمرات بالجامعاااه بعناااوان/ 

12/2014. 



Prof. Dr. Amal Shehata CV 

17 
 

 االعداد والتنفيذ لندوه بعنوان" "Communication Skills and Interview 11/3 وذلك لطالب الكليه فى/ 

2015. 

   15موافاق بمعهاد الكباد القاومى وذلاك ياوم االحاد ال "(اليقظه الد وائيهه  مهن اجهل مرضهانا)" حضور ندوه بعنوان 

 .2015مارس 

   مارس  30 جامعه المنوفيه فى –وذلك فى قاعه السمينار بكليه التمريض  "("قواعد الترقيه)حضور ندوه بعنوان

2015. 

  م الخاصاه ومؤسساات الرعاياه االجتماعياه ياوالحضور والمشاركه فى المعارض الخيارى لصاالح ذوى االحتياجاات

 بكليه الحقوق بشبين الكوم.2015 /4 /7الثالثاء الموافق 

  اشا ه تيمور بلطالبات  مدرس "(مكافحه العدوى بين المدرسه والمنزل )" اعداد وتنفيذ والقاء  ندوه بعنوان

 ع.قسم تمريض صحه المجتمبالتعاون مع ب 20/10/2015االعداديه بقويسنا فى يوم الثالثاء الموافق 

  ى يوم ف "(ه نظيفهكيفيه الحفاظ على بيئ –التوعيه بانشطه خدمه المجتمع )" اعداد وتنفيذ والقاء  ندوه بعنوان

 .11/2015 /9االثنين  الموافق 

  عاء  م األرب"   يو(دور األسره والمجتمع فى احتواء المراهقين صحيا" ونفسيا)" اعداد وتنفيذ ندوه بعنوان

 وذلك بقاعه المؤتمرات باإلداره العامه بجامعه المنوفيه .  2015/  11 /25الموافق  

  2/2015 /25الحضور والمشاركة فى الحفل الخيرى لذوى القدرات الخاصه باالداره العامه بالجامعه. 

  حد يوم األ "(ن وسالمه البيئه دور األسره والمجتمع فى الحفاظ على أم)" اعداد و تنفيذ ندوه تحت عنـوان

 اإلداره العامه بجامعه المنوفيه.وذلك بقاعه المؤتمرات ب 13/12/2015الموافق 

   ثنيين عقده يوم االالمن " (اورام الثدى, الوقايه, االكتشاف المبكر , طرق العالج)" اعداد و تنفيذ ندوه تحت عنـوان

 م.2016 /2 /22الموافق 

 لتعامل معهم طرق االكتشاف المبكر لالطفال ذوى االحتياجات الخاصه وكيفيه ا)"عنـوان   اعداد و تنفيذ ندوه تحت

 م.2016 /3 /14المنعقده يوم االثنيين الموافق  "(

   عقادت ياوم  وذلاك بااالداره العاماه بالجامعاه  والتاى "(المواطنهه حهق وواجهب )" اعداد و تنفيذ ندوه تحت عنـوان

 .2016 /11/  14االثنين الموافق 

 2016 /12 /13مقرر  لندوه عن االطرابات النفسيه واالجتماعيه الدمان االنترنت  فى . 

   العاماه ره وذلاك بااالدا" (الوقايهه والعهالج  –االسهباب  –"ضهغ  الهدم المرتفهع )اعداد و تنفياذ نادوه تحات عناـوان

 .2017 /2 /27بالجامعه  والتى عقدت يوم االثنين الموافق: 

 طى والتاى بالتعااون ماع صاندوق مكافحاه االدماان والتعاا " (االدمهان والتعهاطى)" اعداد و تنفيذ نادوه تحات عناـوان

 . 2017 /3 /5عقدت فى كليه التمريض يوم االحد الموافق 
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 :ض ياوم االثناينبالتعاون مع وزاره الصحه والتى عقدت بكليه التمري"  (االديز )" اعداد و تنفيذ ندوه تحت عنـوان 

 .2017 /3 /6الموافق 

  : متاى عقادت ياووذلاك بااالداره العاماه بالجامعاه  وال(" االسهتخدام االمهن للهدواء")اعداد وتنفيذ ندوه تحات عناوان 

 .2017  /4 /24االثنين الموافق:

  امااة بجامعااة بقاعة المااؤتمرات باااإلدارة العوأحكااام الشااريعة اإلسااالميةناادوة بعنااوان :الصاايام بااين الغااذاء والاادواء

 .24/5/2017المنوفيةيوم األربعاء الموافق 

  كلية بلتمريض امدرج الدور الثالث  بكلية :) مكافحة االيدز وتقديم الرعاية الصحية للمصابين (ندوة بعنوان

 .5/2017 /28 يوم األحد الموافقالتمريض

  : األربعاااء  جامعااة المنوفيااةيوم–ماادرج الاادور الثاااني بكليااة التمااريض كيفيههة الحفههاظ علههى البيئههة () ناادوة بعنااوان

27/9/2017. 

   : وافاااق يوم األحاااد المجامعاااة المنوفياااة –مااادرج الااادور الثااااني بكلياااة التماااريض )سهههفارة المعرفهههة(نااادوة بعناااوان

15/10/2017. 

 (: مرض االيدز وتقديم الرعاية الصحية للمصاندوة بعنوان) يوم  منوفيةمدرج بكلية التمريض  جامعة ال بين

 .16/10/2017االثنين الموافق 

  : ق المواف بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة للجامعةيوم األحد) نحو صحة إنجابية أفضل (ندوة بعنوان

29/10/2017. 

  1/11/2017الموافق بمدرج الدور الثاني بكلية التمريضيوم االثنين :) حمى الدنج (ندوة بعنوان. 
 : لموافقابمدرج الدور السادس  بكلية التمريضيوم االثنين ) البيئة وعالقتها باألورام (ندوة بعنوان 

 .وذلك خالل األسبوع البيئي الخامس3/12/2017
 : وافق اء المبمدرج الدور السادس  بكلية التمريضيوم الثالث) الوعي المجتمعي تجاه االيدز (ندوة بعنوان

 .وذلك خالل األسبوع البيئي الخامس5/12/2017

 حضور ندوه بقسم تمريض صحه المجتمع بالتعاون مع قسم االورام والعالج النووى بكليه. 

  ين الموافاق بمادرج بكلياة التجاارةيوم االثنا:) مخاطر وإضرار المخدرات وأثارها على الصهحة العامهة (ندوة بعنوان

12/2/2018. 

 2018 /2 /18وذلك يوم االحد الموافق :  (الرعايه التلطيفيه التمريضيه :)الطب بعنوان. 

 17لموافاق : الحضور والمشاركه فى اليوم العلمى الثانى لطالب االمتيااز بكلياه التماريض جامعاه المنوفياه السابت ا/ 

2/ 2018 . 

  ثالثااء وذلاك ياوم ال " (العشهوائىالعهالج باالعشهاب ومخهاطر االسهتخدام )" الحضاور والمشااركه فاى نادوه بعناوان

 وذلك بقاعه المؤتمرات باالداره العامه الجامعه. 2018 /2 /27
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 ه" يار المصاريحضور اللقاء المفتوح مع شباب الجامعه لفضيله االستاذ  الدكتور / شوقى اباراهيم عاالم  " مفتاى الاد

 .بالجامعهبقاعه المؤتمرات باالداره العامه 2018 /4/2وذلك يوم االحد الموافق 

  : فاااق  يوم السااابت الموابمااادرج بالااادور الخاااامس بكلياااة التمريضااا) الهههوعى المجتمعهههى تجهههاه االيهههدز(نااادوة بعناااوان

3/3/2018. 

  بمدرج الدور الخامس بالكليه 4/3/2018يوم السبت الموافق  (االيدز)اعداد وتنفيذ ندوه عن 

  : المبههاد  )حضااور اليااوم العلمااى االول لوحااده التعلاايم والتاادريب الطبااى المسااتمر بالمستشاافيات الجامعيااه بعنااوان

 .2018 /11/3وذلك يوم االحد  (االساسيه للسالمه والصحه المهنيه فى بيئه العمل

  لموافقاثنين يوم اال بمدرج بكلية الهندسة:) مخاطر اإلدمان وطرق الوقاية والعالج منه (ندوة بعنوان  

12/3/2018. 

 2018ى تنفيذ ندوات بكليات الجامعه خالل العام الجامع (االدمان واالديز )اعداد وتنفيذ وتبنى برنامج عن. 

  2018 /3 /20حضور ندوه  عن يوم الكلى العالمى تحت عنوان :  الكلى وصحه المرأه وذلك يوم الثالثاء الموافاق 

 بالجامعه. بقاعه المؤتمرات باالداره العامه

 : ج اية والعالق الوق) المخاطر القانونية واالثار الصحية الناجمة عن االدمان وتعاطى المخدرات وطرندوة بعنوان

 .24/3/2018يوم السبت الموافقبمدرج كلية التجارةمنه (
  لموافق يوم األحد ا بمدرج الدور الثالث بكلية التمريضمصر بال أمية ( –:) معا نستطيع ندوة بعنوان

25/3/2018. 
  لسبت اض  يوم بمدرج الدور السادس بكلية التمري :) التحرش الجنس وأثرة النفسى على المجتمع (ندوة بعنوان

 .27/10/2018الموافق 

  10/  31-27تره من ى الففوذالك  )  بيئتنا حياتنا معا نحميها (اعداد  وتنفيذ  االسبوع الثقافى البيئى لثالث بعنوان/ 

 والذى اشتمل على العديد من الفاعليات مثال: 2018

 عمل ثالث ندوات خالل االسبوع بعنوان: 

  ندوه بمعهد الكبد كيفيه الوقايه من الفيروسات الكبديه : 

  التحرش الجنسى واثره النفسى على المجتمع 

  ممارسات الثقه بالنفس والتفوق الدراسى 

 م يولتمريض كلية اببقاعة السمينار بالدور الرابع رفع الوعى والثقافة لمجابهة االزمات والكوارث()وان:ندوه بعن

 .12/11/2018االثنين الموافق 
 اعداد وتننفيذ  حمله بعنوان : بيئه نظيفه ومستمره بكليه التمريض وذلك لمده اسبوع بداية من  : 
  وه مع عمل ند بعنوان : يوم من اجل كليه التمريض وذلك بعمل حمله نظافه وتجميل للكليه  2019 /2/-10االحد

 عن االشاعات  وطرق التغلب عليها 
  وان عمل ندوه بعنواستمرار حمله النظافه وعمل ملصقات  بالتعاون  مع جهاز حمايه البيئه  – 2019 /11/2االثنين

 لمجتمع  مع عمل قافله مجمعه الى بركه السبع بعنوان: اهميه النظافه وتاثرها على الفرد وا
 منظومة النظافة ومنظومة الدعم 
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مة لنظافة ومنظوندوة عن تدوير المخلفات  مع قافلة مجمعه الى منوف  بعنوان : منظومه ا 2/2019 /12الثالثاء 

 الدعم 

 ومنظومة الدعم قافلة مجمعة الى مدينة اشمون بعنوان : منظومة النظافة  13/2/2019االربعاء 

  : 3/3لموفق الجد ااكيفيه الحفاظ على  مياة نهر النيل  ) حراس النيل( وذلك يوم اعداد وتنفيذ ندوة بعنوان/ 
ة يه البيئيالتوعوبأداره االعالم  بقاعه السيمنار بكلية التمريض   , حاضر فيها أ / محمد وحيد الخولى 2019

 بالفرع االقليمى  بطنطا ومسئول وحده االتصال يمكتب وزارة البيئه. 
 تلفة ( وعية المخت التاعداد وتنفيذ ندوة بكليه الحقوق بعنوان : )أهميه النظافة الشخصيه وفوائدها من خالل ادوا

 .2019 /3 /18وذلك يوم االثنين الموافق 
  الربعاء ض يوم اوالتى عقدت بكليه التمري اعداد وتنفيذ  ندوه بعنوان : نحو حياه  افضل خاليه من االدمان

 .طفى خبير السموم والمخدرات بمصلحه الطب الشرعىوحاضر فيه د محمد مص 3/7/2019الموافق 
  2019 /7 /22موفق االثنين الالمشاركه فى اعداد وتنفيذ الملتقى التوظيفى  السنوى الرابع  بكليه التمريض فى 

. 
 2019 اعداد وتنظيم ندوه لطالب االمتياز عن االيدز وكيفيه الوقايه منه وذلك خالل شهر سبتمبر 
 ل شهر ك خالاعداد وتننظيم برنامج لعمل ندوات بجميع كليات الجامعه عن كيفيه الفحص الذاتى للثدى  وذل

 .2019اكتوبر ونوفمبر  
 10 /16وافق رب أكتوبر تحت عنوان : ) العبوبر الجديد(  وذلك يوم االربعاء المأعداد وتنفيذ ندوه عن ح/ 

رب حه فى بكليه التمريض  المتحدثون فى الندوه اللواء / محمد محمود عمر  بطل من ابطال الصاعق 2019

 سه .اكتوبر ومؤلف سلسله افالم من دهب واالستاذ احمد طه ابو طالب  كبير مذيعين بالقناه الساد
  والذى  2019/  10 /30الى  10 /26اعداد وتنظيم وتنفيّذ فاعليات االسبوع الثقافى البيئي الرابع فى الفتره من

 اشتمل على العديد من الفاعليات منها :
البس االفتتاح الرسمى لالسبوع بحضور معالى رئيس الجامعه أ.د عادل مبارك تم اقامه معرض للم -

 ت اليدويه.الخيريه للطالب ومعرض للمشغوال
 تسليم محتويات غرفه عنايه وادويه الى قسم االورام وذلك من الصيدليه الخيريه  -
بير خصطفى اقامه ندوه بعنوان االدمان واسبابه وتأثيره على الفرد والمجتمع  حاضر فيها د/ محمد م -

فحه كاالسموم والمخدرات بمصلحه الطب الشرعى , أ مصطفى حسن منسق البرنامج الوقائى بصندوق م

 ,الشيخ مصطفى سيف , د هناء رضوان قسم الصحه النفسيه.االدمان
 عمل ترابيظات الخير داخل الحرم الجامعى لقياس الضغط والسكر والتثقيف الصحى عن السمنه -
 اقامه ندوه عن ادمان المراهقين وادمان االنترنت وتأثيره على االسره والمجتمع. -
 وعمل قافله عن االدمان  -
يزات  رض وترباقامه ندوه عن :  اآلثار النفسيه لإلدمان وعالقته بالتحرش الجنسى  مع استمرار المعا  -

 الخير 
 ويوم  28/1/2020 اقاممه سلسله من الندوات عن فيرس كورونا بين الوقايه والعالج وذلك يوم الثالثاء الموافق

له التوعيه بهذا المرض  ضمن سلس مع عمل بوسترات وبروشورات عن 2/2020 /2يوم االحد  الموافق 

 .نوات مستمره
  ال   نده و لد  مند  ن  تدم ا  د 19تم رفع حاله االستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدد

  28/1/2020بعمل سلسلة م  الندوات والقوافل والتي تم بدءها في نجازة نصف العام الدراسي في 

    االمتيدداز  المسددتجد بددي  الو ايددة والعددال  ط و لدد  ل ددالب الكليددة و ددالب) فيددروس كورونددا  -تحددت  نددوا

 والعاملي  بالكلية.

   كما امتدت سلسلة م  الندوات إلى مختلف كليات الجامعة مثل *- 

   لتدريس ان ضاء هيئة  كلية التربية الرياضية ط و ل  بإرسال السادة –كلية التربية  –) كلية التربية  فولة

 عة .يات الجام)  التو ية بفيروس كورونا وكيفيه الو اية منهط  بمختلف كل - لقاء ندوات تحت  نوا   
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    كما تم  مل ندوة بمجمع النظري بكلية الحقوق تحت بعنوا *-  

 ( دريس مد  مخا ر فيروس كورونا وكيفيدة الو ايدة مندهط و لد  بحضدور نخبدة مد  السدادة ن ضداء هيئدة التد

المجتمدع  مختلف كليات الجامعة مثل )  ميد كليدة الصديدلة ووكيدل كليدة ال دب البي دري ورئديس  سدم صدحة

 جامعة المنوفية ط . –بكلية ال ب ونستا  بقسم صحة المجتمع بكلية التمريض 

 يئدة تنميدة البوالتواصدل مدع السديد ااسدتا  الددكتور / نائدب رئديس الجامعدة لةدئو  خدمدة المجتمدع  * كما تدم

  -  لعرض خ ة لعمل سلسلة م  الندوات والقوافل  لى مستوى الجامعة  لى الموا ع االلكترونية

   خ اسدة فدي تداريدرموا ع الجامعة  ط للتو ية المجتمعية و ل  بدن م  تعلد  ال – نوات اليوتيوب  –)فيسبو

    -والخاصة بق اع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ل  تحت  نوا   20/3/2020

  ز عمدة التدي تحفدالتغ يدة السدليمة واا  -اا دراض  - درق انتقالده  -) جائحة فيروس كورونا والو ايدة منده

 الجهاز المنا ي ط .

 انت ايد فى داي : مسئوليتك )صحتك : عنوانب الخامس البيئ الثقافى االسبوع فاعليات وتنفيذ وتنظيم اعداد 

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

 عنوان: تحت 2020 /11 /11 الى 8 من الفتره فى للجامعه الثامن البيئى االسبوع لجنه رئيس ونائب المشاركه 

 .(ٍمجتمعيه مسئوليه --- البيئه على )الحفاظ     
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 :لها والمشاركه فيها لقوافل التى تم االعداد والتنفيذا (2

 عي  عام الجامخالل ال جامعه المنوفيه الخاصه بخدمه المجتمع -الطبيه التى تقيمها كليه الطب  االشتراك فى القوافل

2001/ 2002. 

 يوم جور ناى بالباالم بهقافله بعنوان  اإلسعافات األولية وكيفية الوقاية من الفيروسات الكبدية الى  جمعية نور الس

 .15/9/2014االثنين  الموافق 

  يض عن فيرس بالباجور  بين كليه الطب والكبد والتمر –االشتاك فى القافله المجمعه المتجهه الى كفر الغناميه.c  

   ة تحفااي  حضااانة جمعياالاى اإلسههعافات األوليهة وكيفيههة الوقايهة مههن الفيروسهات الكبديههة ()قافلاة تمريضااية بعناوان

 .20/10/2014القرآن بمنوف  يوم االثنين الموافق 

  ياوم (  يساناجمعياة تنمياة المجتماع بقو()تفعيهل دور الرائهدات الريفيهات فهى المجتمهع األسهرىقافلة تمريضية بعنوان

 .29/10/2014الموافق   األربعاء

 ياوم كاز تالحضاانة جمعياة تنمياة المجتماع بطبلوهاا مر)الرعاية الصحية والنفسية لألطفهال (:قافلة تمريضية بعنوان

 .3/11/2014االثنين الموافق 

 المجتماع  حضاانة جمعياة تنمياة )األمهراض المنتشهرة بهين األطفهال ع العنهف بهين األطفهال ( :قافلة تمريضاية بعناوان

 .19/11/2014يوم األربعاء الموافق بقرية طوخ دلكا مركز تال

 يوم فيااةحضااانة جمعيااة تنميااة المجتمااع بمياات عا)العنههف ضههد األطفههال والتغذيههة السههليمة  (:قافلااة تمريضااية بعنااوان

 .2014  /26/11األربعاء الموافق 

  15/12/2014يوم االثنين الموافق الماى –مدرسة شبرا بلوله )مشاكل سن المراهقة (:قافلة تمريضية بعنوان. 

 يوم افيااةحضاانة الزهاراء بميات ع)الصهحة النفسهية ألطفهال الحضهانة ع اإلسهعافات األوليهة(:قافلاة تمريضاية بعناوان

 .29/12/2014االثنين الموافق 

 16/2/2015بشبين الكوم يوم االثنين الموافق  الثانوية بناتمدرسة التحرش ( -) العنف: قافلة تمريضية بعنوان. 

  ام  بالبااجوردار ملاك الملاوك لأليتا(:) الرعاية الصحية األوليهة لألطفهال فهى سهن الحضهانة قافلة تمريضية  بعنوان 

 .23/2/2015يوم االثنين الموافق 

 ة للغااات مدرسااة التجريبياة الرساامي) الرعايههة الصههحية األوليهة لألطفههال فههى سهن الحضههانة (:قافلاة تمريضااية بعناوان

 . 1/3/2015يوم األحد الموافق   الموافق بقويسنا 

 ب  ن حسن الديمدرسة عبد الرحم) طرق مكافحة الديدان والوقاية منها عاإلسعافات األولية( :قافلة تمريضية بعنوان

 .10/3/2015يوم الثالثاء االبتدائية بشبين الكوم

  :بمليجياوم  المعهاد االزهارى للفتيااتالتغيهرات النفسهية والفسهيولوجية فهى سهن المراهقهة() قافلة تمريضية بعناوان

 .8/4/2015األربعاء الموافق 
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  موافق خميس الحضانة العسلتى بشبين الكوميوم ال:)التغذية السليمة عإسعافات أولية (قافلة تمريضية بعنوان

29/10/2015. 

  اجوريوم اسي بالبروضة مدرسة الخضرة للتعليم األس عإسعافات أولية (:)التغذية السليمة قافلة تمريضية بعنوان

 .2/11/2015االثنين  الموافق 

  عاء  يوم األربالباجورمدرسة االطارشة االبتدائية المشتركة ب -:)التغذية السليمة لألطفال (قافلة تمريضية بعنوان

 .18/11/2015الموافق 

  5/9/2016الوحدة الصحية بشنوانيوم االثنين الموافق ( :  )مكافحة العدوىقافلة تمريضية بعنوان. 

  21/9/2016الوحدة الصحية بمليج  يوم االثنين  الموافق:  )مكافحة العدوى (قافلة تمريضية بعنوان. 

 5/10/2016قيوم األربعاء  الموافالوحدة الصحية بقرية شبراباص)مكافحة العدوى  ( :قافلة تمريضية بعنوان. 

  12/10/2016ق الوحدة الصحية بقرية دينشواى  يوم األربعاء الموافالعدوى ( مكافحة: )بعنوانقافلة تمريضية. 

 3/11/2016ق مدرسة مصطفى خاطر  بالباجور يوم الخميس المواف)اإلسعافات األولية ( :قافلة تمريضية بعنوان. 

 10/11/2016وافق يوم الخميس الم مدرسة عيسى بالمقاطع بالباجور)اإلسعافات األولية ( : قافلة تمريضية بعنوان. 

 س الموافقالخميميومعهد الفتيات النموذجي بشبين الكوم -مدرسة األزهر()إسعافات أولية  :قافلة تمريضية بعنوان 

1/12/2016. 

 موافق مدرسة المياه والصرف الصحي بقوسينايوم االثنين ال) مكافحة العدوى ( :قافلة تمريضية بعنوان

26/12/2016. 

  ت مسعود قرية ميالوحدة الصحية ب: )الوقاية واالكتشاف المبكر لإلمراض الضغ  والسكر (قافلة تمريضية بعنوان

 . 9/1/2017يوم االثنين  الموافق 

  يومراهب  قرية الالوحدة الصحية ب: )الوقاية واالكتشاف المبكر لإلمراض الضغ  والسكر (قافلة تمريضية بعنوان 

 .23/1/2016االثنين  الموافق 

  وافق نين المالوحدة الصحية بقرية كفر العرب  يوم االث: )الحياة الصحية السليمة (قافلة تمريضية بعنوان

 .13/2/2017الموافق

 27/2/2017موافق الوحدة الصحية بقرية هورين  يوم االثنين ال)الحياة الصحية السليمة( :قافلة تمريضية بعنوان. 

  الثنين وم  يوم اشبين الكبدار األيتام  الحضانة االئوائية )التغذية السليمة ماقبل المدرسة (: قافلة تمريضية بعنوان

 .13/3/2017الموافق 

  فق نين المواوم االثيالمدرسة الفكرية ببركة السبع العنف بين األطفال ( -: )إسعافات أوليةقافلة تمريضية بعنوان

27/3/2017. 

 ية بقرية الوحدة الصحمكافحة العادات السيئة ضد المرآة( –حة المرأة :) النهوض بصقافلة تمريضية بعنوان

 .10/4/2017طبلوها مركز تاليوم االثنين الموافق 
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 ة حية بقريالوحدة الصمكافحة العادات السيئة ضد المرآة( - :) النهوض بصحة المرأة قافلة تمريضية بعنوان

 .26/4/2017سرسموس مركز الشهداءيوم األربعاء الموافق 

 ية بقرية أم الوحدة الصحمكافحة العادات السيئة ضد المرآة( –:) النهوض بصحة المرأة قافلة تمريضية بعنوان

 . 15/5/2017خنان مركز قويسنا يوم االثنين الموافق 

  ميت ية بقرية الوحدة الصحمكافحة العادات السيئة ضد المرآة( –:)النهوض بصحة المرأة قافلة تمريضية بعنوان

 .29/5/2017سراج مركز قويسنايوم األربعاء الموافق 

  ركة جر مركز بالوحدة الصحية بقرية شنتنا الحالتغذية السليمة ( –:) مكافحة االيدز قافلة تمريضية بعنوان

 .12/6/2017السبعيوم االثنين الموافق 

  وم السبع  ي ركز بركةبقرية كفر نفره م التغذية السليمة(الوحدة الصحية –قافلة تمريضية بعنوان :) مكافحة االيدز

 .19/6/2017االثنين الموافقيوم االثنين الموافق 

  ين وم االثنالتغذية السليمة ( الوحدة الصحية بقرية مناوهلة  ي –قافلة تمريضية بعنوان :) ختان اإلناث

 .24/7/2017الموافق

  ة صحية بقريالوحدة ال(الوحدة الصحية بقرية كفر الباجورالتغذية السليمة  –قافلة تمريضية بعنوان :) ختان اإلناث

 .31/7/2017كفر الباجوريوم االثنين الموافق 

   قرية كفر بة الصحية التغذية السليمة (الوحد –قافلة تمريضية بعنوان :) األمراض الغير معدية مثل الضغط والسكر

 .14/8/2017يوم االثنين الموافق السكرية مركز تالالوحدة الصحية بقرية كفر السكرية مركز تال 

   قرية بة الصحية التغذية السليمة (الوحد –قافلة تمريضية بعنوان :) األمراض الغير معدية مثل الضغط والسكر

 .28/8/2017ميت فارس بركة السبعيوم االثنين الموافق 

  بل بقرية با دة الصحيةسليمة ( الوحالتغذية ال -العناية بصحة المرآة  –قافلة تمريضية بعنوان :) الصحة اإلنجابية

 .6/9/2017مركز تاليوم األربعاء الموافق 

  ىقرية المابة الصحية التغذية السليمة (الوحد -العناية بصحة المرآة  –قافلة تمريضية بعنوان :) الصحة اإلنجابية 

 .7/9/2017يوم الخميس الموافق 

  : وم األحد ر األيتاميالسليمة (الحضانة االئيوائية بالباجورداالتغذية  –إسعافات أولية )قافلة تمريضية بعنوان

 .22/10/2017الموافق 

  لموافق الثنين ااالتغذية السليمة ( مدرسة السالم بقرية كمشيشيوم  –قافلة تمريضية بعنوان : )إسعافات أولية

23/10/2017. 

  موافق ثنين الالم بشبين الكوميوم االالتغذية السليمة (مدرسة الس –قافلة تمريضية بعنوان :)إسعافات أولية

13/11/2017. 

  التغذية السليمة (مدرسة الكوم األخضر االبتدائيةيوم االثنين الموافق  –قافلة تمريضية بعنوان :)إسعافات أولية

27/11/2017. 
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  لموافق ا الثنينالنظافة الشخصية (المعهد الفتيات بقوسينايوم ا –قافلة تمريضية بعنوان :) التغذية السليمة

3/12/2017. 

  : ا وذلك رية أسنطهمخطر زواج األقارب والمبكر (الوحدة الصحية بق  -الصحة اإلنجابية )قافلة تمريضية بعنوان

 .13/12/2017خالل األسبوع البيئي الخامسيوم االثنين الموافق 

  ق المواف تاليوم األربعاءقافلة تمريضية بعنوان : ) مكافحة العدوى (الوحدة الصحية بقرية جدالم مركز

10/1/2018. 

 ثنين وم االقافلة تمريضية بعنوان : ) مكافحة العدوى (الوحدة الصحية بقرية ساقية أبو شعرة مركز أشموني

 .22/1/2018الموافق

  مركز  ة ماجرياالتغذية السليمة(مدرسة على بدوى االبتدائية بقري –قافلة تمريضية بعنوان :) إسعافات أولية

 .7/2/2018وم األربعاء الموافق أشموني

  ن الموافقم االثنيالتغذية السليمة(مدرسة بقرية طاليا مركز أشمونيو –قافلة تمريضية بعنوان :) إسعافات أولية 

26/2/2018. 

  وم ية السبع  ركز بركمالنظافة الشخصية (   دار األيتام بقرية هورين  -قافلة تمريضية بعنوان :) التغذية السليمة

 .4/3/2018األحد الموافق 

  ريوم كز الباجولوانة مرتمدرسة الثانوية للبنين بقرية التغذية السليمة( –قافلة تمريضية بعنوان :  ) إسعافات أولية

 .12/3/2018االثنين الموافق 

  لجيزةيوم امحافظة  –الواحات البحرية النظافة الشخصية ( -الوقاية من اإلمراض –قافلة متكاملة :) إسعافات أولية

 .4/2018 /10الموافق الثالثاء

  س مركز قرية جريبالتغذية السليمة(مدرسة النيل االبتدائية الخاصة  –قافلة تمريضية بعنوان :) إسعافات أولية

 .1/4/2018أشمونيوم األحد الموافق

 ات ؤسسة الفتيالم( يةء الدورة الشهرقافلة تمريضية بعنوان :) التغذية السليمة أثناء سن المراهقة والعناية أثنا

 .30/4/2018المطورة التابعة لجمعية الهالل األحمر المصري بشبين الكوم  يوم االثنين الموافق

 لموافق بعاء اقافلة تمريضية بعنوان :) مكافحة العدوى (الوحدة الصحية بقرية  العرب مركز الباجوريوم األر

9/5/2018. 

  دي ج أمام بوافحص الذات للثدي (مضيف الحا –خطورة الزواج المبكر  –قافلة تمريضية بعنوان :) ختان اإلناث

 .14/5/2018النطرون  يوم االثنين الموافق

  : 11/6/2018ق يوم االثنين المواف) مكافحة العدوى ( الوحدة الصحية بقرية الراهب قافلة تمريضية بعنوان. 

  : 27/6/2018فق  بقرية سنتريس يوم االربعاء الموا) مكافحة العدوى ( الوحدة الصحية قافلة تمريضية بعنوان. 

  : ة بقرية لوحدة الصحيأنيميا الحديد وسوء التغذية ( ا –تنظيم االسرة  –) الزواج المبكر قافلة تمريضية بعنوان

 .9/7/2018جنزور يوم االثنين الموافق 
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  : ة بقرية لوحدة الصحيوسوء التغذية ( ا أنيميا الحديد –تنظيم االسرة  –) الزواج المبكر قافلة تمريضية بعنوان

 .22/7/2018يوم االحد  الموافق شمياطس مركز الشهداء الوحدة الصحية بقرية شمياطس مركز الشهداء

  : سبك  حية بقريةالوحدة الص(التدخين وخطورتة على الرئة  –) أهمية الرضاعة الطبيعية قافلة تمريضية بعنوان

 .6/8/2018ن الموافقالضحاك مركز الباجور يوم االثني

  : ية لصحية بقرالتدخين وخطورتة على الرئة ( الوحدة ا –) أهمية الرضاعة الطبيعية قافلة تمريضية بعنوان

 .27/8/2018كمشيش يوم االثنين الموافق 

  : ركز ة برهيم مأمراض الصيف( الوحدة الصحية بقري –) رعاية االطفال حديثى الوالدة قافلة تمريضية بعنوان

 .10/9/2018منوف يوم االثنين الموافق 

  : رة بركة ية كفر نفأمراض الصيف ( الوحدة الصحية بقر –) رعاية االطفال حديثى الوالدة قافلة تمريضية بعنوان

 .24/9/2018السبع يوم االثنين الموافق 

  ة صحية بقريوحدة الملف طب االسرة( ال –خطورة زواج االقارب  –قافلة تمريضية بعنوان :) الصحة االنجابية

 .8/10/2018دكما مركز شبين الكوم يوم االثنين الموافق 

  : ة لصحية بقريالوحدة ا ملف طب االسرة( –خطورة زواج االقارب  –) الصحة االنجابية قافلة تمريضية بعنوان

 22/10/2018ميت مسعود يوم االثنين الموافق 

  : شهداء يومى مركز الالتغذية السليمة ( معهد فتيات كفر عشما االعداد –) إسعافات أولية قافلة تمريضية بعنوان 

 .7/11/2018االربعاء الموافق 

  لسادس البيئى اقافلة تمريضية بعنوان : ) التوعية الصحية أساس تنمية المجتمع ( قافلة مجمعة خالل االسبوع

 .13/11/2018للجامعة سرسى الليان مركز منوف يوم الثالثاء الموافق 

 يوم ن فى سمادو نادر الشهداء مجمع مدارس ثانوىالتغذية السليمة ( –إسعافات أولية )ن : افلة تمريضية بعنواق

 .26/11/2018االثنين الموافق 

 الموافق  يوم االثنينمدرسة مصطفى كامل االبتدائية  العنف ( –)اسعافات اولية : تمريضية بعنوان  قافلة

2/12/2018. 

 29/12/2018افق يوم السبت  المومؤسسة االيتام بالباجور  العنف ( –)اسعافات اولية  :تمريضية بعنوان  قافلة. 

  

 

 سادسا : انشطة العالقات الثقافية التى قامت بها:

 :فيها شاركت الدورات التدريبيه التى  (1

 2002-10-12منه دوره تدريبيه بعنوان " تنميه مهارات واعداد وكتابه مشاريع االبحاث العلميه" وذلك فى الفتر  

 .2002 -10 -21الى 

  دوره تدريبيه بعنوان : تنميه مهارات التحليل االحصائى للبيانات باستخدام برنامجSPSS 1-28فتره من فى ال- 

 .  2003 -1-30الى  2003
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  دوره تدريبه بعنوان : تنميه مهارات استخدام برنامجPower Point   والعرض باستخدام ,Data  Show,  فى

 . 2003-3-13الى  2003-3-1ه من: الفتر

  4 -10, 2004 -3 -25حتى  2004 -3 -20دوره تدريبيه  فى مجال االسعافات االوليه لطالب الجامعه  من- 

 . 2004 -4 -15حتى  2004

 الى  2005اير ين 2ق دوره تدريبيه فى التأهيل السياسى : بمقر المجلس القومى للمراه, فى الفتره من االحد المواف

 .2005يناير  6ميس الموافق الخ

  2005 -3 – 10الى  2005-3-8دوره تدريبيه فى مجال االسعافات االوليه لطالب الجامعه وذلك فى الفتره من. 

  " برنامج تدريبى فى تدريب المدربينTOT 2005 -8 -10الى  2005- 8-7" فى الفتره من. 

 2006-7-26الى  2006-7-9البنات فى الفتره من  دوره تدريبيه فى االسعافات االوليه لطالبات مؤسسه تربيه. 

  4 -24الى  2007 -4-18البرنامج التدريبى لالسعافات االوليه ومواجه الكوارث لطالب  الجامعه فى الفتره من- 

2007. 

  رفبراي 7ن ملفتره ادوره تدريبيه تحت عنوان : " دور التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى" وذلك فى 

 باالداره العامه بالجامعه. 2011فبراير  11الى  2011

  26/1/2011 /23دوره تدريبيه بعنوان تنظيم المؤتمرات باالداره العامه بجامعه المنوفيه وذلك فى الفتره من. 

  ير فبرا14   تره مندوره تدريبيه تحت عنوان : " دوره المراجعه الخارجيه لمؤسسات التعليم العالى" وذلك فى الف

 باالداره العامه بالجامعه. 2011فبراير  18الى  2011

   مارس  4الى  2011فبراير  28دوره تدريبيه تحت عنوان : " نواتج التعلم وخرائط المنهج" وذلك فى الفتره من

 باالداره العامه بالجامعه. 2011

 رفات يض لمشاالعداد والمشاركه والتنفيذ والقاء محاضره فى برنامج تنميه مهارات العاملين فى مجال التمر

لتمريض كليه اب"  زياده كفاءه العاملين فى مجال التمريضالتمريض بالمستشفى الجامعى ومعهد الكبد  بعنوان " 

ه ه المنوفيبجامع ركز الدراسات االستراتيجيه وتنميه قدرات اعضاء هيئه التدريسجامعه المنوفيه  بالتعاون مع م

 .24/3/2011الى   2011 /3 /13وذالك  فى الفتره من 

 كبد  ومعهد ال لجامعىاالعداد والمشاركه والتنفيذ والقاء محاضرات للدوره التدريبيه لمشرفات التمريض بالمستشفى ا

ت ز الدراسامع مرك " بكليه التمريض جامعه المنوفيه  بالتعاون ن فى مجال التمريضزياده كفاءه العامليبعنوان " 

الى  2011 /11/12االستراتيجيه وتنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس بجامعه المنوفيه وذالك  فى الفتره من 

22/12/2011. 

 لجامعه فىداره لالمعلومات باال حضور دوره تنشيطيه للعمل  كااحد فريق الدعم الفنى للجوده  للكليات فى مركز 

16 /2/ 2011. 
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 الفتره  لجامعه فىطالب ااالعداد والمشاركه والتنفيذ " منسق عام البرنامج"  للبرنامج التدريبى لالسعافات االوليه ل

 .2012 /11 /28حتى  11/2012 /12من 

 3 /11لفتره من ه فى ااالمتياز بالكلي االعداد والتنفيذ للدوره التدريبيه تحت عنوان " مكافحه  العدوى"  لطالبات/ 

 . 2012 /3 /22حتى  2012

   اعداد وتنفيذ وحضور دوره تدريبيه على برنامج االحصاءSPSS 5 /2تى ح 2012 /3 /11وذلك فى الفتره من/ 

 لمده شهرين بمعدل محاضره اسبوعيا  بكليه التمريض. 2012

   "  ن مى الفتره لجامعه فبمركز تنميه القدرات باالداره العامه با "(اداره الوقت واالجتماعات )دوره تدريبيه عن

13- 15/5/2012 . 

   3 /5 -3ن مالفتره  بمركز تنميه القدرات باالداره العامه بالجامعه فى (الساعات المعتمده" )"دوره تدريبيه عن/ 

2013. 

 الفتره  منوفيه فىامعه ال" بكليه التمريض ج (اإلسعافات االوليه)عداد وتنفيذ دوره تدريبيه  للعاملين بالكليه عن " ا

 . 2013 /9/  16الى  /9 /7من 

  22من  الفتره بكليه التمريض جامعه المنوفيه فى (" اداره االزمات والكوارث ")حضور برنامج تدريبى بعنوان  /

 . 10/2013 /2الى   9

     معه امه بالجاداره العبمركز تنميه القدرات باال (معايير الجوده فى العمليه التدريسيه" )"دوره تدريبيه بعنوان

 .2015 /4 /22الى  2015 /21/4فى الفتره من 

     جامعه فى لعامه بالابمركز تنميه القدرات باالداره  "(نظم االمتحانات وتقويم الطالب )"دوره تدريبيه بعنوان

 .2015 /4/  29الى  2015 /28/4الفتره من 

     3ن:مى الفتره الجامعه فبمركز تنميه القدرات باالداره العامه ب " (أداره الفريق البحثى ")دوره تدريبيه بعنوان 

 .2015/ 5 /4الى 

  لعامه ادرات باالداره بمركز تنميه الق (نشر اجراءات قيم النزاهه والشفافيه والتوعيه (البرنامج التدريبى بعنوان

 .2016/ 5 /12الى 11بالجامعه فى الفتره من:

  وحتاى  2016 /2 /7خاالل الفتاره مان  (مههارات العهاملين فهى مجهال التمهريض)اعداد وتنفيذ برنامج تدريبى لتنمياه

 بكليه التمريض. 2016 /4/2حتى  31/1/2016والفتره من  11/2/2016

  وهيئااه ملين باااالداره الطبياه بالجامعااه وذلاك للعااا(مكافحهه العههدوى فهى عيههادات االسهنان)اعاداد وتنفيااذ  برناامج عاان

 .2018 /11 /25الى 22التمريض فى 

 :الدورات التدريبيه التى تم االعداد لها وتنفذها بمركز الخدمه العامه بالكليه (2

  دوره احصاءSPSS  2012 /2/12لمده شهرين ابتداء من. 
  22/3/2012-11دورة مكافحة العدوى. 
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   دورة تدريبية  فى  كيفية قراءةECG 27/6/2013-25/6) رسم القلب ( وذلك 
  2013 /17/9 - 8/9/2013دورة إسعافات أولية مجانية للعاملين بالكلية وذلـــك لمدة أسبوعين 
  2/10/2013إلى 22/9/2013دورة  األزمات والكوارث  وذلك من الفترة. 
 2014 /20/5الى  2014 /3 /30 فى  دورة تدريبية فى مجال مكافحة العدوى التى عقدت. 

 2014 /7 /9الى  2014 /21/5من  مجال رعية األمومة والطفولة التى عقدت دورة تدريبية فى. 

  2014/  10 /22الى  2014 /10 /17 من دورة تدريبية فى مجال مكافحة العدوى التى عقدت. 

 2014 /12 /4الى   2014 /10 /19 من دورة تدريبية فى مجال اإلسعافات األولية التى عقدت. 

 2015 /1 /11الى  2014 /10 /28 سعافات األولية التى عقدت فى الفترة من دورة تدريبية فى مجال اإل. 

 2015 /6 /1الى  2015 /4 /19 دورة تدريبية فى مجال اإلسعافات األولية التى عقدت فى الفترة من. 
   11/5/2017حتى  29/3/2017التي عقدت فى الفترة من  دورة تدريبية في مجال االسعافات االولية. 
  11/6/2017حتى  26/4/2017التي عقدت فى الفترة من دورة تدريبية في مجال مكافحة العدوى . 
   8/11/2017حتى   23/9/2017التي عقدت فى الفترة من  السعافات أالولية إدورة تدريبية في مجال. 

   19/12/2017حتى  7/11/2017فترة منولية  التي عقدت فى الالسعافات أاالدورة تدريبية في مجال. 
  25/12/2017الى  11/11/2017رة من دورة تدريبية في مجال مكافحة العدوى التي عقدت فى الفت. 
   15/2/2018الى  6/1/2018لفترة من التي عقدت فى ا رعاية االمومة والطفولة دورة تدريبية في مجال. 
   12/4/2018إلى  3/3/2018التي عقدت في الفترة من  رعاية المسنيندورة تدريبية في مجال. 
   12/4/2018الى  13/3/2018التي عقدت فى الفترة من  رعاية االمومة والطفولةدورة تدريبية في مجال . 
  2/6/2018إلى  21/4/2018فترة من ولية  التي عقدت في الالسعافات االدورة تدريبية في مجال إ. 
  24/4/2018حتى  13/3/2018ة االمومة والطفولة  التى عقدت فى الفترة من دورة تدريبية فى مجال رعاي. 
   19/8/2018الى  8/7/2018دورة تدريبية فى مجال  رعاية المسنين  التى عقدت فى الفترة من. 
  24/10/2018إلى  9/9/2018ترة من ولية  التي عقدت في الفدورة تدريبية في مجال االسعافات اال. 
   22/10/2018حتى  13/10/2018في مجال مكافحة العدوى التي عقدت فى الفترة من دورة تدريبية. 
   25/12/2018حتى  10/11/2018الفترة من  التي عقدت فيدورة تدريبية في مجال االسعافات االولية. 
   3/12/2018حتى  7/10/2018التي عقدت في الفترة من   السعافات االولية  إدورة تدريبية في مجال. 
  5/12/2018حتى  10/10/2018التي عقدت في الفترة من  دورة تدريبية في مجال االسعافات االولية. 
 :لها والمشاركه فيها تم االعداد ورش العمل التى (3

o نية للعامة المداعداد و تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية فى مجال االخالء والحريق بالتعاون مع ادارة الحماي 

 .2012 /2011الجامعى 

o  2012 /14/2حضور ورشه عمل عن قانون تنظيم الجامعات الجديد بتاريخ. 

o قاعه بلمراه حضور  مؤتمر اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراه وذلك بالتعاون مع المجلس القومى ل

 .2014 /11 /25الموتمرات باالداره العامه للجامعه يوم الثالثاء الموافق 

o  :حضور ورشه عمل بعنوانSimulation in Nursing Education   بكليه التمريض جامعه القاهره فى

 مؤتمر القاهره بعنوان: 
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 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 نامج حضور ورشه عمل بعنوان : تحسين جوده التدريب العملى لطلبه برنامج التمريض "تطوير الئحه  بر

 . 2015 /11/  21امعات فى االمتياز وتوحيدها" بالمجلس االعلى للج

o ره رات باالداالقد حضور البرنامج التدريبى بعنوان : نشر اجراءات قيم النزاهه والشفافيه والتوعيه بمركز تنميه

 .2016/ 5 /12الى 11العامه بالجامعه فى الفتره من:

o ات حاضرلعمل م  ورش عمل عن "اإلسعافات األوليه " من خالل ترشيح الساده أعضاء هيئه التدريس بالكليه

 .2018جامعه المنوفيه خالل العام الجامعى  –بشكل تطوعي من خالل سفاره المعرفه 

o  :حضور ورشه عمل بعنوانPalliative nursing care  18حد الرعايه التلطيفيه التمريضيه وذلك يوم اال/ 

 بالدور الرابع بكليه التمريض. 2018 /2

o يب وتنفيذ التدرلى االنعاش القلبى الرئوى وانقاذ الحياه فى التوعيه وحضور  فاعليات ورشه العمل  للتدريب ع

 .2018لبروتوكول التعاون المشترك بين كليه التمريض ومركز التدريب بمستشفى العربى 

o 2018 /9 حضور الملتفى االول للسالمه واالزمات والذى عقد فى كليه الهندسه بشبين الكوم فى الفتره فى. 

o 2/11ى فالكليه باعضاء هيئه التدريس  -الطالب –ه عمل عن السالمه والصحه المهنيه للعاملين اعداد وتنفيذ ورش/ 

2018. 

o  بمستشفى العربى  2019 /17/2حضور اليوم العلمى لطالب االمتياز وذلك يوم االحد الموافق 

o  4/3/2019حضور  ورشه عمل عن : فولبرايت   باالداره العامه بالجامعة وذلك يوم . 

o   2019 /3 /36اعداد وتنفيذ ندوة عن االيدز. 

o تحاد حضور ورشه عمل بكليه تمريض اسكندريه  لمده ثالث ايام  للمشاركه فى اعداد  الئحه مشروع اال

ن الفتره م ذلك فىاالوروبى  لبرنامج الماجستير والماجستير المهنى المراض الكبد والبنكرياس وزراعه الكبد  و

 201 -5 -4الى 1

o تحاد رشه عمل بكليه تمريض اسكندريه  لمده ثالث ايام  للمشاركه فى تصويب الئحه مشروع االحضور و

ن  الفتره م ذلك فىاالوروبى  لبرنامج الماجستير والماجستير المهنى المراض الكبد والبنكرياس وزراعه الكبد  و

8/ 11/ 10/ 2019. 

o الدبلومات المهنيه التى ستمنحها الكليه للنهوض االعداد والمشاركه فى ورشه عمل التى اقامتها الكليه عن :

بالخدمه الصحيه والتى حضرها العديد من رئيسات التمريض بمستشفيات الجامعه وممثلين الداره التدريب 

بمدريه الشئون الصحيه وعدد كبير من المستفيدين من الخدمه الصحيه  على مستوى الجامعه ووزاره الصحه 

 .2020 /4/3افق ذلك يوم االربعاء الموو
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o ياما  اربع لمده  )بالس ارسموس ( االوروبى االلتحاد لمشروع المنوفيه تمريض بكليه عمل ورشه حضور  

 تمريض علوم وتخصص والجراحى الباطنى تمريض علوم تخصص فى الجديده اللوائح مناقشه فى للمشاركه

 /11 /25 الى 22 من الفتره فى وذلك  الكبد وزراعه والبنكرياس الكبد المراض والطوارئ المركزه العنايه

2020 . 

o  

 :المؤتمرات التى شاركت فيها (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.  

 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.  
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 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. 

 Attend and participate in Annual Meeting of Shebin  El Kom   5th teaching  

Hospital :  Infection Control : Reality and Vision, Wednesday, 4 April 2018. 

 Attend and participate in  “31st World Congress on Advanced Nursing Practice” 

which is going to be held during August 16-18, 2018 , Madrid , Spain. 

 Attendance and participated in the 4th  International Scientific Nursing 

Conference titled Utilization of Research in Nursing, that was held on 9 thand 

10th  of May, 2014 , Faculty of Nursing , Menoufia University. 

 Attendance and participated in the International Conference on Nursing  

Management, London, United Kingdom, May 25 - 26, 2015.Attendance th4 

International Scientific Nursing Conference " Future of Nursing Education: 

Ambition and Reality" Faculty of Nursing – Cairo University in collaboration 

with Case Western Reserve University. 

 " 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 
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cancer treatment  about conference titled : Toward Excellence in Ethical and 

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  2018سبتمبر  10-9حضور المؤتمر الدولى االول للجوده  بعنوان ) جوده التعليم ورياده االعمال(: الذى عقد فى 

 منوفيه -بفندق الجامعه

o  هات لسنة االتجاية  وجامعه طنطا تحت عنوان : )النظرة المستقبل –حضور المؤتمر الدولى السابع بكلية التمريض

 .2019مارس  25 -24( فى الفترة من 2030
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o  ن ن : تحسيجامعه المنوفيه بعنوا –الحضور والمشاركه فى المؤتمر الطالبى الدولى االول لكليه التمريض

عه المؤتمرات بقا 2019 /4 /23كفاءات طالب التمريض البوابه لالحتراف فى التمريض  يوم الثالثاء الموافق 

 الجامعه بأداره

Improving nursing students competencies the gateway to be professional nurse 

o عه المشاركه والحضور ورئيس لجنه وسكرتير عام المؤتمر العلمى الدولى السادس لكليه التمريض جام

 المنوفيه 

 .2019اكتوبر  /1/2 بعنوان التنميه المستدامه فى التمريض والتعليم والبحث العلمى فى الفتره من

The 6th International Scientific Conference of Faculty of Nursing  Menoufia 

University: Sustainable Development of Nursing, Education and Research  1-2 

October 2019. 

o احى: المشاركه والحضور ورئيس لجنه ومقرر عام المؤتمر العلمى الرابع  قسم التمريض الباطنى والجر

 بعنوان: 

The 4th Medical Surgical Nursing Conference Medical Surgical Nursing:Future 

Innovations. 

ت عنوان : الطوار  فى ممارسه المشاركه والحضور ورئيس جلسه للمؤتمر العلمى التانى لنقابه االطباء تج

 Emergency) 2020 /2 /19فى  التمريض فى الملتقى التانى لرابطه اطباء الجهاز الهضمى بنقابه االطباء 

in Nrsing  Practice)   

 لتمريضاجامعه طنطا تحت عنوان : مستقبل –المشاركه  للمؤتمر الدولى االفتراضى االول لكليه تمريض  -

 سبتمبر 7( 19-كورونا )كوفيدبعد جائحه فيروس 

The first international virtual conference faculty of nursing – tanta 

university, 

The future of nursing after corona virus (covid-19) 7 septamper 2020 

ه البيئه تنميمجتمع واالعداد والمشاركه والتنفيذ ورئيس لجنه علميه للمؤتمر العلمى االول لقطاع خدمه ال

اكتوبر  5-4بجامعه المنوفيه تحت عنوان : التوجهات المستقبليه للتعايش مع كورونا( والذى عقد يومى 

 بمبنى اداره الجامعه 2020

 تمريضال قدرات تنميه : عنوان تحت المؤتمر فى جلسه ورئيس المؤتمر عام كسكرتير والمشاركه الحضور 

 التمريضيه والممارسات العلمى البحث فى

 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. 



Prof. Dr. Amal Shehata CV 

36 
 

 Attendance in the 13th  Virtual  Privacy Policy for BGICC- Breast – 

Gynecological and Immunooncology international cancer conference , Africa 

and the middile east, on 21th 22th jan 2021, Cairo- Egept. 

 Attendance in the 6th  Virtual  International Nursing Conference  paths of 

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

Nursing – Mansoura Univirsety. 

  2021فبراير  4و 3حضور المؤتمر التعليمى الجامعى االول ) عن بعد( يومى . 

  لجائحه  )مسارات البحث العلمى2021 /2 /24 حضور المؤتمر االفتراضى لكليه التمريض جامعه المنصوره

 (19-كوفيد 

 7th International Nursing Conference  paths of Scientific Research for Covid-

19 pandemic February 24,2021. 
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 سابعا:  االنشطة البحثية

 :االبحاث العلمية المنشورة (1

 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. 

 Challenges and opportunities  18th- 20th November, 2008. Bulletin of 

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

 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.  



Prof. Dr. Amal Shehata CV 

40 
 

   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, 

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. 
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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 

  

 ثامنا: المناصب االدارية :

 :عضويه اللجان بالكليه (1

  اعمال الجوده بالكليه.عضو بلجنه متابعه وتقييم 

  وحتى االن  . 2011 /9 /21عضو مجلس الكليه اعتبار من 

  حتى  االن  2011 /9 /21عضو بلجنه وحده الجوده بالكليه اعتبار من 

   حتى  االن 2010 /10 -5وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع من 

  2013 /31/7وحتى  2011 /1/8قائم بعمل ريئس مجلس  قسم تمريض البالغين للعام اعتبار من 

  الى  االن . 2011 /9 /21رئيس  لجنه شئون االمتياز اعتبار من 

  الى  االن . 2011 /9 /21رئيس  لجنه شئون البيئه اعتبار من 

  الى  االن 2011 /9 /21رئيس  لجنه شئون الخريجات اعتبار من 

 .عضو فى مجلس صندوق التطوير بالكليه حتى االن 

 حتى  االن مركز الخدمه العامه بالكليه نائب رئيس مجلس اداره 

  2016الى  8/9/2013عضو فى مجلس اداره المعهد الفنى للتمريض من. 

  حتى االن . 2012عضو بلجنه اخالقيات البحث العلمى بالكليه للعام الجامعى 

   الى  االن. 2016رائد اسره خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالكليه 

 2019المقرر  وتقرير المقرر لمرحلة الماجستير والدكتوراة لسنه  عضو فى لجنه  مراجعه توصيف 

  2021عضو المجلس االستشارى لوحده القياس والتقويم بالكليه 

Advisory board in menoufia nursing Journal 

 : وخارجها عضويه اللجان بالجامعه (2

  رياضال –زيز جامعه الملك بن عبد الع –العمل كمراجع لالبحاث التى القيت فى المؤتمر الثالث لكليه تمريض– 

 . 2013-ابريل -22المملكه العربيه السعوديه  فى 

  وكذا  2016 /12/  15الى  2016 /12 /12فى اللجنه المنظمه لالسبوع البيئى بالجامعه فى الفتره من عضو

 االشتراك فى فاعليات االسبوع البيئى.

 وع هائى لمشرير النوير المستمر والتاهيل لالعتماد واستالم التقرعضو فى فريق المراجعين النظراء  لبرنامج التط

 "QAAP2 1/2011 /3-1" كااحد فريق تقديم الدعم الفنى والمتابعه لكليه الحقوق فى الفتره من. 

  2007الى مارس  2005العمل  كمشرف تنفيذي بدورات تنميه قدرات أعضاء هيئه التدريس من ديسمبر. 
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  2017الى   3/2011 /23البيئى  على مستوى الكليات بالجامعه فى الفتره من عضو فى  لجنه التميز. 

  " 2013" لسنه 1859عضو  بجمعيه خدمه المجتمع بجامعه المنوفيه المشهره برقم. 

  الى االن. 2013عضو بمجلس شئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالجامعه من 

  خ معه بتاريلس الجاالبيئيه والطاقه بجامعه المنوفيه بموافقه مجعضو باللجنه العلميه االستشاريه بمجله البحوث

لعلمى  ابشان تشكيل هيئه النشر  5/6/2012بتاريخ  1241وبصدور قرار ا.د رئيس الجامعه رقم  28/5/2012

 للمجله.

  2016 -2014عضو بمجلس اداره نادى اعضاء هيئه التدريس بجامعه المنوفيه للعام الجامعى. 

  لدراسه توصيات المؤتمرات والندوات ومدى امكانيه تفعيلها بمجلس البيئه بالجامعه.عضو بلجنه 

  2016  /8/  30عضو بلجنه لمتابعه فعاليات مهرجان  االسبوع البيئى الرابع  فى 

  2017 -2016عضو لجنه التميز البيئى للعام الجامعى . 

 عشر ساتذه المساعدين الدوره الثانيهعضو تحكيم فى اللجنه العلميه للتمريض لترقيه االساتذه واال. 

 2021 /2020لجنه االسبوع البيئ بالجامعه للعام الجامعى  نائب رئيس . 

 عشر  عضو تحكيم فى اللجنه العلميه للتمريض لترقيه االساتذه واالساتذه المساعدين الدوره الثالثه 

 تاسعا: المشروعات البحثية التى شاركت فيها:

  م ام للعاالجوده واالعتماد لتوصيف المقرر وتقرير المقرر لمنهج التمريض الجراحي العاالشتراك بمشروع

 جامعه المنوفيه. –بكليه التمريض  2006 /2005ع   2005 /2004الجامعي 

   االشتراك بمشروع HEEPF   2006 /2005 للعام الجامعي بالكليهلتطوير المناهج  

Reconstructing Nursing Curriculum Through Incorporation of Critical Thinking 

Skills for Accreditation. 

 " " االشتراك بمشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد" CIQAP  وحتى االن 5/12/2009فى 

   بمشروع  2019مايو  2,3االشتراك فى ورشه عمل لمده يومين بكليه التمريض جامعه االسكندريهErasmus  

The new nursing Sciences Programs Compatible to EU Standards by Erasmus + 

Project of Assiut University Faculty of nursing, Menofia university and 

Alexandria University.  

 ير ماجست االشتراك فى ورشه عمل لمده  اربع ايام بكليه التمريض جامعه االسكندريه لمناقشه تديل الئحه

 التمريض الباطنى والجراحى وتمريض الحاالت الحرجه والطوار  فى تخصص امراض الكبد والبنكرياس

  .2019/  13/9الى  9 /10والجهاذ المرارى وزراعه الكبد فى 

  ماجستير التمريض الباطنى والجراحى وتمريض الحاالت الحرجه والطوار  مراجعه الئحه العمل كمقرر للجنه

 Erasmus + Project   فى تخصص امراض الكبد والبنكرياس والجهاذ المرارى وزراعه الكبد بمشروع  
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 .2019 /11الى  2019 /9فى الفتره 

 راحى والج االشتراك فى اعداد لوجو مع لجنه من تمريض االسكندريه   لبرنامج ماجستير التمريض الباطنى

د الكب وتمريض الحاالت الحرجه والطوار  فى تخصص امراض الكبد والبنكرياس والجهاذ المرارى وزراعه

 Erasmus + Project  بمشروع  

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

 تخصص فى الجديده اللوائح لمناقشه ) والتمريض الطب مجال فى العالى التعليم تطوير عن 2020 /11

 والبنكرياس الكبد المراض والطوار  المركزه العنايه علوم وتخصص والجراحه الباطنه تمريض علوم

  .المنوفيه جامعه التمريض بكليه  (الكبد وزراعه المراريه والقنوات

 

 

 

 اوسمه: -شهدات تقدير  -عاشرا: جوائز

 امعى ام الجالحصول على جائزه االستاذ الدكتور / مصطفى بهجت عبد العال للتميز فى األنشطه الجامعيه للع

2012-2013 . 

  لداخليه للكليه.افى البيئه  2012  -  2011الحصول على جائزه التميز البيئى على مستوى الجامعه للعام الجامعى 

  2013 – 2012الحصول على جائزه التميز البيئى على مستوى الجامعه للعام الجامعى . 

  لداخليه  فى  البيئه ا 2014 -2013الحصول على جائزه التميز البيئى على مستوى الجامعه للعام الجامعى

 والخارجيه للكليه. 

  معه المنوفيه.جا –شهاده تقدير من نادى أعضاء التدريس 

  شهاده تقدير من مدرسه قويسنا الرسميه للغات . 2عدد 

 :الحصول على شهاده تقدير من مؤتمر لندن كرئيس لجلسه علميه  فى المؤتمر بعنوان 

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

May 25 - 26, 2015. 

  2015 /7 /21خدمه المجتمع وتنميه البيئه بجامعه المنوفيه  فى شهاده  تقدير من قطاع. 

  وقايه ذائيه والحيه وغصشهاد تقدير من اداره  الباجور التعليميه  وحده  قياس الجوده  عن القيام بعمل ندوات توعيه

 .2016من مخاطر االصابه باالمراض  

  جامعه المنوفيه.شهاده تقدير من اسرتى الجيل الربع والتميز بكليه التمريض 
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 معرض فيذ الالحصول على وسام الفخر والشرف من االستاذ الدكتور معوض الخولى  رئيس الجامعه   العداد وتن

 . 2016-5-22السنوى االول لالنشطه العلميه الطالبيه  فى 

  2017 -2016الحصول على جائزه التميز البيئى للعام الجامعى. 
 2018 - 2017لعام الجامعى الحصول على جائزه التميز البيئى ل. 
 ذ وتنفي الحصول على شهاده تقدير من االستاذ الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعه للمشاركه فى االعداد

 .2017- 2016االسبوع البيئى الرابع للعام الجامعى 
 لبيئى اوع سبشهاده تقدير من االستاذ الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعه للمشاركه فى االعداد وتنفيذ اال

 . 2018 -2017الرابع للعام الجامعى 
  2017لجامعى لعام اشهاده تقدير من كليه التربيه الرياضيه عن تنفيذ الدوره التثقيفيه عن االسعافات االولي ل- 

2018. 

  برنامج لنفيذا ت شهاده تقدير من االستاذ الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع

 .2018 -2017الجامعه للتوعيه ضد مخاطر االدمان وتعاطى المخدرات خالل العام الجامعى 
  لقافله انفيذا ت شهاده تقدير من االستاذ الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع

 .2018- 4 -12الى  2018 4 – 10المتكامله الى الواحات البحريه فى الفتره من 

 ره العامهاالدا ده تقدير من قسم اداره التمريض للمشاركه فى يوم التوظيف المنعقد فى قاعه المؤتمرات فىشها 

 .22/7/2018بالجامعه فى 
 اركه فى ع للمششهاده تقدير من االستاذ الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس  الجامعه  لشئون خدمه المجتم

 .2019 -2018 ئى الثالث  للعام الجامعى االعداد وتنفيذ االسبوع الثقافى  البي

 

ع لمجتمـــاــدمة اثنـاء توليها منصـب وكـــيل الكليـــه لشــئون خـ الحــادى عشـر: االنجــــــازات

 وتنمية البيئة

 " "العمل كمراجع داخلى لمعايير القدره المؤسسيه  لمشروع التطوير المستمر والتاهيل للعتمادCIQAP   للعام

 . 2013 /2012 الجامعى

  تزويد بعض المكاتب والمعامل بصندوق االسعافات االولية 

  ه الطالبيهالنشطلالمشاركه فى االحتفال باالسبوع البيئى السنوى  بجامعه المنوفيه وذلك بالمشاركه بعمل معرض 

 .2016للعام الجامعى  وعمل دورات فى االسعافات االوليه وتنفيذ قوافل وندوات

  تعاون  رتوكولمع عدد من الجهات خارج الجامعه لتدريب الخريجين فى تلك الجهات مثال أقامه بتعزيز التعاون

ين شفى ع" مست :مثال بين كليه التمريض جامعه المنوفيه و المستشفيات الخاصه اليجاد فرص عمل للخريجات

ون , معهد العربى باشممستشفى  –المدينه الطبيه باسكندريه  –مستشفى الموده بشبين الكوم  –شمس التخصصى 

 .القلب باسوان "

 قوافل.و ال عمل مطويات للتثقيف الصحى واألسعافات االولية لتوزيعها على افراد المجتمع من خالل الندوات 

  2015اعداد كتيب عن انشطه خدمه المجتمع بالكليه للعام الجامعى. 

 ن الخدمات دتهم ممن الخدمة لمعرفه مدى استفالقياس مستوى رضا المستفيدين اعداد استبيان عن الندوات والقوافل

 .2016المقدمة ومقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات 

   .تنفيذ معرض سنوى  لالنشطه العلميه والفنيه لطالب الكليه 



Prof. Dr. Amal Shehata CV 

45 
 

  .تنفيذ عدد اثنين معرض سنوى  للمالبس المدعمه لخدمه الطالب والعاملين يالكليه 
 نى االال وتنميه البيئهالمجتمعيه  سئول  عن معيار المشاركهالمشاركه فى اعمال الجوده بالكليه والم 
  طابعه , واله  2ر جهاز كومبيوت 10اعداد وتجهيذ  وافتتاح نادى التكنولوجيا بالدور االرضى بالكليه  عباره عن

 .4/10/2016تصوير فى 
 يه.جامعمستشفيات التنفيذ العديد من الدورات التدريبه لتنميه مهارات العاملين فى مجال التمريض  بال 
 يه.تنفيذ العديد من الدورات التدريبيه لخدمه المجتمع المحيط من خالل مركز خدمه المجتمه بالكل 
  2017اعداد وتجهيذ وافتتاح الصيدليه الخيريه بالدور السادس بالكليه. 
  2017 -2016اعداد مطويه عن قطاع خدمه المجتمع. 
  2016تأسيس اسره خدمه المجتمع وتنميه البيئه  بالكليه من . 
  , فاره لتربيه , سليه اكتنفيذ العديد من دورات االسعافات االوليه بكليات الجامعه مثال : كليه التربيه الرياضيه

 , كليه التجاره.المعرفه
 12 /1حتى  11 /26فى الفتره من    اعداد  وتنفيذ برنامج االسبوع الثقافى البيئى االول بمشاركه طالب الكليه/ 

 بالكليه. 2016
 2017 االشترك فى معرض االنشطه الطالبيه  بالجامعه بعرض انشطه فنيه تعليميه طالبيه لطلبه الكليه  . 
   نها عمل معرض موالذى اشتمل على العديد من الفاعليات 2017اعداد  وتنفيذ  االسبوع الثقافى البيئى الثانى

 .مه للطالبللمالبس المدع
  يئه التدريس همع  اعضاء  2017 /6/2تنظم زياره الى مستشفى ابو الريش: بالتعاون مع اسره خدمه المجتمع فى

 طالب وطالبه من اسره خدمه المجتمع لتقديم دعم مادى ومعنوى. 40و
 لعام االل خه تبنى برنامج عن االدمان واالديز من خالل قطاع خدمه المٍجتمع و تنفيذ ندوات بكليات الجامع

 .2018الجامعى 
 نائيه مثالات الالمشاركه فى تنفيذ العديد من القوافل المتكامل مع الجامعه الى قرى ومدن المحافظه والمحافظ :

وادى النترون فى لى قافله ا, 2018 /12/4الى  2018 / 4/ 10القافله المتكامله الى الواحات البحريه فى الفتره من 

/  10 /30الى  10 /26اعداد وتنظيم وتنفيّذ فاعليات االسبوع الثقافى البيئي الرابع فى الفتره من  .2018 /5
 والذى اشتمل على العديد من الفاعليات 2019

  لجامعى العام احصول الكليه على جائزه التميز البيئى لمده خمس اعوام متتاليه على مستوى الجامعه بدايه من

 . 2018 الى العام الجامعى 2011
  2018 /5تنفيذ معرض للكتاب بالكليه من مكتبه ألف لعرض مجموعه من الكتب الثقافيه فى 
 المجتمع  ه  خدمهتعليم الكبار باالشتراك مع اعضاء لجنبالتعاون مع مشروع   اعداد كتيب عن محو االميه الصحيه

 .2018لبيئه بالكليه اوتنميه 
  10/  31-27لفتره من ك فى الثالث بعنوان )  بيئتنا حياتنا معا نحميها ( وذالااعداد  وتنفيذ  االسبوع الثقافى البيئى/ 

 .والذى اشتمل على العديد من الفاعليات2018
 الطول الوزن وسكر ولتقديم خدمه  للجمهور عن قياس الضغط وال لجماهيرافتتاح وحده افى   والتنفيذ  المشاركه

 .2018 /11 /25لك فى وكتله الجسم وذ
  12/2018 /12مع نخبه من اعضاء هيئه التدريس وبقياده عميد الكليه فى  57زياره علميه  لمستشفى عمل. 
 2018 تفعيل وحده الخريجات. 
  والذى  2019/  10 /30الى  10 /26اعداد وتنظيم وتنفيّذ فاعليات االسبوع الثقافى البيئي الرابع فى الفتره من

منها عمل ثلث ندوات عن االدمان , تنفيذ معرضين للمالبس والمشغوالت اليدويه  اشتمل على العديد من الفاعليات
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, تسليم وحده عنايه مركز بكل محتوياتها وكذلك تسليم مجموعه من االدويه لقسم عالج االورام بالمستشفى 

 الجامعى.
  وتوزيعها على الطالب اعداد سلسله ندوات على مستوى الجامعه عن فيروس كورونا المستجد وعمل مطويه

 والجمهور .
  2020 /2019حصول الكليه على جائزه التميز البيئى للعام الجامعى. 
  2020 /9 /23االشتراك كممتحن خارج لطالب الدكتوراه العام بجامعه حلوان فى. 
 معى اعداد وتدشين المجله االلكترونيه الشهريه  الخاصه بقطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه للعام الجا

2020/2021.   /https://online.flipbuilder.com/vjri/lgzw 
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