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 الحالة العلمية:

  تمريض لل العاليمن المعهد  1992بتقدير جيد جدا التمريض دور يونيو  فيدرجة البكالوريوس– 

 طنطا.جامعة 

  جامعه ض للتمري العاليالمعهد   –1999نوفمبر  والجراحي الباطنيمريض تال فيدرجة الماجستير

 المنوفية .

  منوفية.لجامعة ا –من كلية التمريض 2006 في  والجراحي الباطنيالتمريض  في الدكتوراهدرجة 

  من كلية التمريض جامعة المنوفية. 2012أستاذ مساعد التمريض الباطني الجراحي 

 كلية التمريض جامعة المنوفية. 2018اطني الجراحي ابريل أستاذ التمريض الب 
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 الحالة الوظيفية:

  1993 في بتاريخمنوفية جامعة ال –للتمريض  العاليوظيفة معيد بالمعهد  فيعينت  

  فيمنوفية جامعة ال –للتمريض  العاليوظيفة مدرس مساعد بالمعهد  فيعينت  

  2006  فيمنوفية ال جامعة –وظيفة مدرس بكلية التمريض  فيعينت. 

  2011-2010مديرة مركز الخدمة العامة للعام الجامعي    

  2012 فيمنوفية جامعة ال –عينت فى وظيفةاستاذ مساعد بكلية التمريض 

  2018عينت في وظيفة أستاذ بكلية التمريض جامعة المنوفية ابريل. 

  2015 / 2014 الجامعيالعام  في الطالبقائم بعمل وكيل الكلية لشئون . 

  العام  بكلية التمريض جامعه المنوفية خالل الباطني الجراحيتمريض القائم بعمل رئيس قسم

 .2017/  2016 – 2016 /2015 الجامعي

  الي األن 2018وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سبتمبر. 

  ز.عضو هيئة تدريس متميكالحصول علي شهادة تقدير من قسم التمريض الباطني الجراحي 

  محكم في المجلة الدولية بعنوانInternational Journal of Education and 

practice. 

 مة.محكم ألبحاث الترقي لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين باللجنة العلمية الدائ 

 

 نشطة الجامعيةاأل

 

 المشروعات التطبيقية:   -:اوال

 :االشتراك فى المشاريع االتية 

لمقرر االشتراك بمشروع الجودة واالعتماد لتوصيف ا - : (QAAp(جودة واالعتمادمشروع ضمان ال-1

كلية ب 2006 /2005،   2005 /2004الجامعي  وتقرير المقرر لمنهج التمريض الجراحي العام للعام

 جامعه المنوفية. –التمريض 

  2006 /2005 للعام الجامعي بالكليةلتطوير المناهج   HEEPF  االشتراك بمشروع  -2

Reconstructing Nursing Curriculum through Incorporation of Critical 

Thinking Skills for Accreditation. 

حيث  نوحتى اال 5/12/2009فى  CIQAP))  مشروع التطوير المستمر والتاهيل للعتماداالشتراك ب -3

 : تم القيام باالنشطة االتية مع افراد الفريق التنفيذىي
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 . العقابنظام موثق ومعلن مفعل للتعامل مع مقاومة التغيير ووضع نظام للثواب ومخرج  مسئول -1

من  تنفيذىمع افراد الفريق ل اآلتية باألنشطةالقيام وتم   أعضاء هيئة التدريسمسئول معيار  -2

 : خالل االنشطة االتية

 نة.لهيئة المعاوللتعامل مع العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس واوتنفيذ  خطة  إعداد 

   التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالقيام بدراسة لتحديد االحتياجات. 

  هممهارتلتنمية قدراتهم و إعداد وتنفيذ خطط تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

 من  ادتهممدى استف لمعرفه الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قياس مستوى  -

 الخدمات المقدمة ومقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات. 

زرع  عمليةواالشتراك في مشروع اعداد برامج مهنيية جديدة في أمراض الكبد والبنكرياس والمرارة  -4

معة ض بجاالكبدلقسمي التمريض الباطني الجراحي وتمريض الحاالت الحرجة بالتعاون مع كليتي التمري

 االسكندرية ووزارة الصحة واالتحاد األوربي.أسيوط و

 العلمية داخل جمهورية مصر العربية األنشطة ثانيا :

 :األنشطة العلمية لمرحلة البكالوريوس   -1

الفرقة  2005-2004 الجامعيللعام  النظريالعام الجزء  الباطنيتحديث وتطوير  منهج تمريض البالغين  -

   الثانية

 لثانيةاالفرقة  2005-2004 الجامعيللعام  ثانيمصطلحات طبية وتمريضية جزء تحديث وتطوير منهج  -

فرقة ال 2005-2004 الجامعيتمريض البالغين للعام  فيتحديث وتطوير منهج مقدمة  فياالشتراك  -

 األولى

رقة الف 2005-2004 الجامعيالعام للعام  الباطنيلمادة تمريض البالغين   العمليعلى  واإلشرافالتدريس -

 الثانية

 ةالفرقة الثاني 2005-2004 الجامعيللعام  ثانيتدريس مادة مصطلحات طبية وتمريضية جزء  -

 ولىاألالفرقة  2005-2004 الجامعيتمريض البالغين للعام  فيتدريس مادة مقدمة  فياالشتراك  -

المعهد  في لىاألورقة الف 2005-2004 الجامعيتمريض البالغين للعام  فيتدريس مادة مقدمة  فياالشتراك 

  الصحي الفني

ة توصيف  مقررات الفرق إعداد في (HEEPF-RNCA)المشاركة فى مشروع تطوير مناهج التمريض  -

       2005-2004 الجامعيتقرير تلك المقررات  للعام  إعدادالثانية  لقسم تمريض البالغين وكذلك 

 2006-2005 الجامعيالعام للعام  الباطنيين  على العملى لمادة تمريض البالغ واإلشرافالتدريس  -

 .الفرقة الثانية
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 ةالفرقة الثاني 2006-2005 الجامعيللعام  ثانيتدريس مادة مصطلحات طبية وتمريضية جزء  -

 2007-2006تحديث وتطوير منهج مقدمة في تمريض البالغين الجزء النظري والعملي للعام الجامعي  --

 الفرقة األولي

 2007-2006وير منهج تمريض اإلسعافات األولية الجزء النظري والعملي للعام الجامعي تحديث وتط -

 الفرقة األولي.

رقة الف 2008-2007تحديث وتطوير منهج المصطلحات الطبية والتمريضية جزء أول للعام الجامعي -

 األولي.

 .لفرقة األوليل 2009-2006التدريس لمادة المصطلحات الطبية والتمريضية للعام الجامعي  -

للفرقة  2009 -2006التدريس واإلشراف علي العملي لمقرر تمريض اإلسعافات األولية للعام الجامعي  -

 األولي.

لفرقة ا 2011-2010تحديث وتطوير التمريض الباطني العام الجزء النظري والعملي للعام الجامعي  -

 الثانية 

-2004 عيالجامجامعة المنوفية للعام  –ة التمريض كنترول الدراسات العليا بكلي فياالشتراك كعضو 

2005 

 .2008-2007منسق لقسم تمريض البالغين للعام الجامعي  -

في إعداد توصيف جميع   مقررات  HEEPF-RNCA)المشاركة فى مشروع تطوير مناهج التمريض  -

    2008    - 2007الجامعي   الفرقة األولي  لقسم تمريض البالغين وكذلك إعداد تقرير تلك المقررات  للعام

 

مقررات   جميع  في إعداد توصيف HEEPF-RNCA)المشاركة فى مشروع تطوير مناهج التمريض -

    2006    - 2005  الفرقة الثانية  لقسم تمريض البالغين وكذلك إعداد تقرير تلك المقررات  للعام الجامعي

امعي م الجتمريض البالغين  الجراحي العام للعا االشتراك في التدريس واإلشراف على العملى لمادة-

 الفرقة الثانية  2010-2011

 ةالفرقة الثاني 2011-2010تدريس مادة مصطلحات طبية وتمريضية جزء ثالث  للعام الجامعي -

 2012-2011تدريس واإلشراف على العملى لمادة تمريض البالغين  الجراحي العام للعام الجامعي  -

 .الفرقة الثانية

للفرقة  2015-2010التدريس واإلشراف علي العملي لمقرر التمريض الباطني الجراحي للعام الجامعي  -

 الثانية.

الفرقة  2016-2015االشتراك في إعداد مقرر التمريض الباطني الجراحي الجزء النظري للعام الجامعي  -

 الثانية
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 .2013-2012م األكاديمي للفرقة الثانية للعا مقرر التمريض الباطني العامتدريس -

 .2013-2012للفرقة الثانية للعام األكاديمي  مقرر التمريض الباطني الخاصتدريس -

 .2014-2013للفرقة الثانية للعام األكاديمي  مقرر التمريض الباطني العامتدريس -

 .2015-2014للفرقة الثانية للعام األكاديمي  مقرر التمريض الباطني الجراحيتدريس -

 

نزلي د المريس واالشراف علي العملي لمقرر الصحة العامة والتمريض لطالب الفرقة األولي لالقتصاتد

 .2018 -2017للعام األكاديمي 

 جامعة المنوفية -االشتراك في كنترول الفرقة الرابعة بكلية التمريض -

 العليا تا األنشطة العلمية للدراسا-2

-2004جامعي جامعة المنوفية للعام ال –عليا بكلية التمريض االشتراك كعضو في كنترول الدراسات ال- 

2005. 

 -2006تدريس مقرر حلقة دراسية في موضوع الرسالة ماجستير فصل دراسي ثاني للعام الجامعي  -

2007.  

,  2006-2005 الجامعيثالث للعام  دراسيتدريس مادة تمريض الحاالت الحرجة ماجستير فصل -

2010-2011  

 2006 -2005 الجامعيرابع للعام  دراسيدة تمريض الحاالت الحرجة ماجستير فصل تدريس ما -

امعي م الجللعا ي التمريض ماجستير فصل دراسي رابعالتدريس ف إستراتيجيةاالشتراك في تدريس مقرر  -

2010-2011. 

 -2006تدريس مقرر حلقة دراسية في موضوع الرسالة ماجستير فصل دراسي ثاني للعام الجامعي  -

2007 

-2010 الجامعيثالث للعام  دراسيتدريس مادة تمريض الحاالت الحرجة دكتوراة فصل  فياالشتراك  -

2011  

-2010 الجامعيرابع للعام  دراسياالشتراك فى تدريس مادة تمريض الحاالت الحرجة دكتوراة فصل  -

2011 

   2011   -2010 الجامعيلعام ل ثاني دراسيماجستير  فصل  الفسيولوجيتدريس مادة  فياالشتراك -

 الجامعي للعام ثاني دراسيموضوع الرسالة ماجستير  فصل  فيتدريس مادة حلقة دراسية  فياالشتراك -

2010-   2011 

االتجاهات الحديثة في التمريض الباطني الجراحي دكتوراة فصل دراسي أول  االشتراك في تدريس مادة  -

 . 2011-201وثالث 
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اني للعام فصل دراسي ث  ( دكتوراة1التمريض الباطني الجراحي المتقدم)تدريس مادة  االشتراك في  -

 2011   -2010الجامعي 

   -2010معي للعام الجا لثثاأول و فصل دراسي   تدريس مادة طرق البحث العلمي دكتوراة االشتراك في -

2011 ,2012-2013 

 2012-2011 الجامعيللعام  ثاني دراسيراة فصل العام دكتو ياالشتراك فى تدريس مادة تمريض الباطن-

 ,2012-2013 . 

 معيالجاثالث للعام  أول و دراسيدكتوراة فصل  تدريس مادة تمريض الجراحي الخاص فياالشتراك 

2011-2012 . 

 .2012-2011 الجامعيثالث للعام  دراسيللبحوث ماجستير فصل  نقديتدريس مادة تحليل  فياالشتراك 

فصل )  2012-2011 الجامعيثالث للعام  دراسيتمريض الباطنة الخاصة دكتوراة فصل تدريس مادة -

 (ثاني دراسي

-2011   الجامعيرابع للعام دراسي  تدريس مادة تمريض الحاالت الحرجة دكتوراة فصل فياالشتراك -

2012  

-2010معي ام الجاجامعة المنوفية للع –االشتراك كعضو في كنترول الدراسات العليا بكلية التمريض -

2011  

-2011امعي جامعة المنوفية للعام الج –االشتراك كعضو فى كنترول الدراسات العليا بكلية التمريض -

2012 . 

 .2013-2012لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثاني للعام األكاديمي  مقرر التمريض الجراحي العامتدريس -

-2012توراه فصل دراسي رابع للعام األكاديمي لطلبة الدك مقرر التمريض الجراحي الخاصتدريس -

2013. 

 .2013-4-14في  لتمريض البالغين العامالمشاركة في وضع االختبار التحريري لطالب الدكتوراه العام -

 .2014-2013لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثاني للعام األكاديمي  التمريض الجراحي العامتدريس مقرر -

-2014لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثالث للعام األكاديمي  راحي الخاصالتمريض الجتدريس مقرر -

2015. 

ديمي األكا لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثاني للعام تطبيقات البحث العلمي في التمريضتدريس مقرر  -

2014-2015. 

 .2015-2014لطلبة الدكتوراه فصل دراسي رابع للعام األكاديمي  النقد العلمي للبحوثتدريس مقرر -

-2014لطلبة الماجستير فصل دراسي ثاني للعام األكاديمي التمريض الباطني الجراحي تدريس مقرر  -

2015. 
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-10-12في  لتمريض البالغين العامالمشاركة في وضع االختبار التحريري لطالب الدكتوراه العام -

2016. 

-2015يمي سي ثالث للعام األكادلطلبة الدكتوراه فصل درا البحث المتقدم في التمريضتدريس مقرر  -

2016. 

 .2016-2015لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثالث للعام األكاديمي  النقد العلمي للبحوثتدريس مقرر  -

ديمي األكا لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثاني للعام تطبيقات البحث العلمي في التمريضتدريس مقرر  -

2015-2016. 

 .2016-2015لبة الماجستير فصل دراسي ثاني للعام األكاديمي لط تصميم البحوثتدريس مقرر -

عام لطلبة الدكتوراه فصل دراسي رابع لل التمريض الباطني الخاص) الئحة قديمة(تدريس مقرر -

 . 2017-2016األكاديمي 

 

 .2017-4-24في  لتمريض البالغين العامالمشاركة في وضع االختبار التحريري لطالب الدكتوراه العام -

 

 .2017-2016لطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثالث للعام األكاديمي  النقد العلمي للبحوثتدريس مقرر -

-2, 2017-2016تدريس مقرر التمريض الباطني الخاص دكتوراة فصل دراسي رابع للعام األكاديمي  -

17-2018. 

-2017ديمي ث للعام األكالطلبة الدكتوراه فصل دراسي ثال التمريض القائم علي الدليلتدريس مقرر  -

2018 ,2018- 2019. 

 .2019-2018للعام الجامعي  ماجستير فصل دراسي أول مقررلت مشتركة تدريس مقرر التقييم الصحي -

 -2018عيتدريس مقرر التمريض الباطني الجراحي )مستوي أول( دكتوراة فصل دراسي أول للعام الجام-

2019. 

عام مجال الصحي ماجستير فصل دراسي أول مقررلت مشتركة للتدريس مقرر مهارات التواصل في ال-

 .2020 -2019الجامعي

 -2019تدريس مقرر الرعاية التمريضية لمرضي السرطان ماجستير فصل دراسي ثالث للعام الجامعي-

2020 
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 / منال السيد فريد دبيان برسائل الماجستير التي أشرفت عليها أ.

 .2010-2009ستير تخصص تمريض باطني جراحي للعام الجامعي ماج ةعلي رسال فاإلشرا -

اإلشراف علي رسالتي ماجستير تمريض باطني جراحي وتمريض صحة المجتمع ورسالة  -

 2011-2010دكتوراة في التمريض الباطني الجراحي 

 عيالجامللعام  و  دكتوراة في التمريض الباطني الجراحي  ماجستير على رسالتي اإلشراف -

2011-2012. 

-2اإلشراف علي رسالتي ماجستير تخصص تمريض صحة المجتمع وتمريض باطني جراحي  -

12-2013. 

 تسجيلتاريخ ال القسم /اسم الطالبة عنوان الرسالة المسلسل
1 

 

 

 

 لقلقوا تأثير الحمام الدافئ للقدم الملفوفة علي مستوي األلم

بين المرضي الذين يعانون من السرطان في مراحله 

 المتقدمة

Effect of wrapped warm foot bath on pain 

and anxiety levels among patients with 

advanced cancer 

ضحي عبد الهادي عبد م.

 الجواد

التمريض الباطني 

 الجراحي

9-10-2013 

 تأثير السمنة علي جودة الحياة بين النساء في المناطق 2

 الريفية

The effect of obesity on quality of life 

among women in rural area 

صفاء عبد المنصف جاد 

 بدير

  تمريض صحة المجتمع

2013 

ن ر بيلظهتأثير المياه الدافئة مقابل الباردة علي أالم أسفل ا 3

 مرضي االنزالق الغضروفي

Effect of superficial hot versus cold 

application on low back pain among patients 

with disc prolapse 

م. عزيزة سعيد عبد 

 الوهاب

التمريض الباطني 

  الجراحي

9-4-2014 

تأثير التمارين علي اإلرهاق و األنشطة اليومية بين  4

 مرضي االستصفاء الدموي

Effect of exercises on fatigue and activities 

of daily living among patients undergoing 

hemodialysis 

ي محمد عبد م. حنان صيح

 الغني

التمريض الباطني  

 الجراحي

2015 

ة حياتأثير التعديل الغذائي علي الحالة الغذائية وجودة ال 5

 لمرضي االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي

Effect of dietary modification on nutritional 

status and quality of life among patients 

with viral hepatitis C 

 . مروة سعيد رميحم

التمريض الباطني 

 الجراحي

2015 

 تأثير برنامج تدريب النوم النظيف علي جودة النوم لدي 6

 مرضي االستصفاء الدموي

 

م. رندا فتحي عبد المنعم 

 تاج الدين

 حيالتمريض الباطني الجرا

2016 
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ة رفيتأثير تمرين الحركة المختارة علي الدورة الدموية الط 7

 كر من النوع الثاني.بين مرضي الس

Effect of selected range of motion exercises 

on peripheral circulation among patients 

with type II diabetes mellitus  

م. دعاء علي عبد السالم 

 البنا

التمريض الباطني 

 الجراحي

2019 

 د/ منال السيد فري دبيان برسائل الدكتوراه التي أشرفت عليها أ.
 

 تسجيلتاريخ ال القسم /اسم الطالبة عنوان الرسالة المسلسل
1 Effect of perioperative protocol of care on 

clinical outcome among patients undergoing 

coronary artery bypass graft 

م.م. شرين حسين ديب 

التمريض الباطني 

 الجراحي

2013 

قدمي الرعاية الصحية وضع سياسات إلدارة المخاطر لم 2

 بوحدات الرعاية المركزة
م.م. رضوي محمد سعيد 

 حجاج

 إدارة التمريض 

 

10-8-2016 

ي تأثير التدخل التمريضي قبل وبعد العملية الجراحية عل 3

النتائج االكلينيكية للمرضي الذين يخضعون الستبدال 

 مفصل الفخذ

م.م حنان صبحي محمد 

 عبد الغني

 

 2018أغسطس 

ير التدخل التمريضي علي جودة الحياة بين المرضي تأث 4

 الذين يتلقون العالج االشعاعي علي الرأس والرقبة
.م ضحي عبد الهادي عبد م

 الجواد

التمريض الباطني 

 الجراحي

 2018ديسمبر 

 يكيةلينفاعلية تطبيق تقنية بوتيكو التنفسيةعلي النتائج االك 5

 بين مرضي الربو الشعبي

Effectiveness of implementing Buteyko 

breathing technique on clinical outcomes 

among patients with bronchial asthma 

 سارة رضا شهود 

كلية التمريض/ جامعة 

دمنهور وسجلة بجامعة 

 بنها

 2019نوفمبر 

    

 / منال السيد فريد دبيان برسائل الماجستير التي ناقشتها أ.
 

 مناقشةتاريخ ال القسم /اسم الطالبة لةعنوان الرسا المسلسل
إدراك والتزام الممرضات والعمال نحو نظام  1

 إدارة نفايات المستشفي 

يض رماجستير ادارة التم

 بكلية التمريض جامعة بنها

 2013أكتوبر  19
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 تأثير السمنة علي جودة الحياة بين النساء في المناطق 2

 الريفية

The effect of obesity on quality of life 

among women in rural area 

صفاء عبد المنصف جاد 

 بدير

  تمريض صحة المجتمع

2013 

تأثير أخطاء األدوية علي صحة كبار السن في مستشفي  3

 منوف العام

Effect of medication errors on elderly health 

in Menof public hospital 

 وسيلة السيد جاد عبيد

  معتمريض صحة المجت

2014 

 تأثير التثقيف التعليمي المعوي علي منع حدوث اإلمساك 4

 بين المرضي مالزمي الفراش

Effect of bowel educational intervention on 

preventing constipation among immobilized 

patients 

 م.أمل نبيل السيد عبود

التمريض  الباطني 

 الجراحي

15-6-2014 

 بين لظهرالدافئة مقابل الباردة علي أالم أسفل اتأثير المياه  5

 مرضي االنزالق الغضروفي

 

م. عزيزة سعيد عبد 

 الوهاب أبو عزيز

التمريض  الباطني 

 الجراحي

2015 

ماجدة فكري عبد الموجود  رسالة ماجستير في كلية التمريض جامعة االسكندرية 6

 عاشور

24-10- 2016 

 لقلقوا ملفوفة علي مستوي األلمتأثير الحمام الدافئ للقدم ال 6

بين المرضي الذين يعانون من السرطان في مراحله 

 المتقدمة

Effect of wrapped warm foot bath on pain 

and anxiety levels among patients with 

advanced cancer 

ضحي عبد الهادي عبد م.

 الجواد

التمريض الباطني 

 الجراحي

2016 

لي اإلرهاق و األنشطة اليومية بين تأثير التمارين ع 7

 مرضي االستصفاء الدموي

Effect of exercises on fatigue and activities 

of daily living among patients undergoing 

hemodialysis 

م. حنان صيحي محمد عبد 

 الغني

التمريض الباطني  

 الجراحي

9-8-2017 

ة حياغذائية وجودة التأثير التعديل الغذائي علي الحالة ال 8

 لمرضي االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي

Effect of dietary modification on nutritional 

status and quality of life among patients 

with viral hepatitis C 

 م. مروة سعيد رميح

التمريض الباطني 

 الجراحي

2017 
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 / منال السيد فريد د.أبيان برسائل الدكتوراه التي ناقشتها
 

 مناقشةتاريخ ال القسم /اسم الطالبة عنوان الرسالة المسلسل
 أو تأثير استخدام العالج الغذائي والتمارين الرياضية مع 1

بدون اإلبر الصينية علي ضبط الوزن للسيدات المصابين 

   بالسمنة المفرطة

Effect of using dietary and exercises in 

conjunction with or without mechanical ear 

acupuncture on weight control for women 

with morbid obesity 

م.م. انجي السيد إسماعيل 

 الدعوشى

التمريض الباطني  

 الجراحي

2013 

تأثير العالج الحراري وتمرينات اليد علي تقليل آالم  2

المفاصل بين المرضي الذين يعانون من التهاب المفاصل 

 الروماتيدي

 م.م هناء السيد الصياد

التمريض الباطني 

 الجراحي

2014 

ي تأثير العالج السلوكي المعرفي علي جودة نمط النوم لد 3

 المسنين المصابين باألرق 

 Effect of cognitive behavioral therapy on 

quality of sleep pattern among elderly 

people with insomnia   

السيد إبراهيم  م.م. عصمت

 الجحش

 تمريض  صحة المجتمع

7-10-2015 

 كبةتأثير الجمع بين العالج بالتبريد وبرنامج تمارين الر 4

ضي مقابل العالج التقليدي علي النتائج اإلكلينيكية للمر

 الذين يعانون من التهاب مفصل الركبة

The effect of combining cryotherapy with 

knee exercises program versus conventional 

therapy on clinical outcomes of patients with 

knee osteoarthritis  

 م.م نفين عادل عامر

التمريض الباطني 

 الجراحي

2016 

5 The effect of perioperative warming 

measures for major abdominal surgery on 

postoperative hypothermia 

ل محمد م.م شيماء عاد

 شعلة

26-2-2017 

الرعاية التمريضية علي محصلة مخرجات تأثيربروتوكول  6

 مرضي عمليات ترقيع الشريان التاجي.

Effect of perioperative protocol of care on 

clinical outcome among patients 

undergoing coronary artery bypass graft 

  م.م شرين حسين ديب

 

 

 

 



 12 

 نشطة المجتمعيةثالثا األ

ت شارك بيان المؤتمرات العلمية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية التي حضرتها أو

 : / منال السيد فريد دفيها أ.

 

 مؤتمرات داخل جمهورية مصر العربية

 Annual Congress of the Dermatology Department Menoufiaالمشاركة في  

University (DDMU)  2006 / 2/3بتاريخ  

 Integratedحضور المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر لكلية الطب جامعة المنوفية  بعنوان  

management for diabetic patients  2007مايو  15في. 

 حضور المؤتمر العلمي لقسم تمريض صحة المجتمع لكلية المريض جامعة عين شمس بعنوان 

 .2008ابريل  24الي  23في  لطبيالعناية بمرضي السرطان وأسرهم ودور الفريق ا

ن الخدمات الصحية بيحضور المؤتمر العلمي األول لرابطة خريجي كليات المريض بعنوان  

 .2007ابريل  14الي  12في  الدراسة ومجال التطبيق العملي

 24في  نةالتغذية اآلمحضور المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر لكلية طب المنوفية  بعنوان  

 .2008ابريل 

 تمريضالحضور المؤتمر العلمي األول لكلية التمريض جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور بعنوان  

 .2008نوفمبر  20الي  18في  في األلفية الجديدة 

عنوان باهرة الحضور والمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر العلمي األول لكلية  التمريض جامعة الق 

 .2007ابريل  14الي  12في  طبيق العمليالخدمات الصحية بين الدراسة ومجال الت

امعة لي بجحضور المؤتمر العلمي لتحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العا 

 .2009اير فبر 26الي  25في  مواجهة التحديات وتوجه نحو المستقبل والتنميةالمنوفية بعنوان 

ي فدور الخاليا الجذعية ب بعنوان حضور المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية الط 

 .2009ابريل   29في  المجاالت الطبية

نوان ل  بعالحضور والمشاركة بإلقاء محاضرة في المؤتمر العلمي السنوي الرابع لمستشفي الهال 

 .2009في مايو  طب الطوارئ

ث العلمي لبحا حضور المؤتمر العلمي لجامعة المنوفية لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية  بعنوان 

 .2009ابريل  8الي  7في  في خدمة الصناعة

 لمنوفية معة االحضور والمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التمريض جا 

 .2010فبراير 25الي  24في جودة األداء بين التحديات والطموحبعنوان 
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 تمريضالريض جامعة حلوان  بعنوان حضور المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني لكلية التم 

 .2010ابريل 29الي  28في  اليوم, تحديات المستقبل , الفرص والتهديدات

س الحضور والمشاركة بإلقاء محاضرة  وعقد ورشة عمل في المؤتمر العلمي السنوي الخام 

 .2010في مايو  أمراض الجهاز الهضمي والكبدلمستشفي الهالل بشبين الكوم  بعنوان 

 ين لبالغلقسم تمريض صحة ا ولفي فعاليات المؤتمر السنوي األ بإلقاء بحث المشاركةور والحض 

 "  بتاريخ  update of medical surgical nursingبكلية التمريض جامعة المنوفية "  

12/7 /   2010 

معة يض جاالحضور والمشاركة في فعاليات  المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث لكلية التمر 

 .2011فبراير   28الي  27في  نحو التميز في مهنة التمريضالمنوفية   بعنوان 

س الحضور والمشاركة بإلقاء محاضرة وعقد ورشة عمل  في المؤتمر العلمي السنوي الساد 

 .2011في مايو  السمنةالكوم  بعنوان لمستشفي الهالل بشبين 

عية المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر بمحاضرة عن نقل الدم  جم 

 2010/ 15/10-14المواساة الخيرية اإلسالمية بالمنوفية بتاريخ 

مة   دض الصالمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر بمحاضرة عن العناية بمري 

   2010 / 15/10-14جمعية المواساة الخيرية اإلسالمية بالمنوفية بتاريخ 

ستشفى بم   المشاركة في فعاليات المؤتمر القومي الثامن عشر للحميات وأمراض الكبد بالمنوفية 

    2010  / 22/10-20الحميات بتاريخ 

 The third international scientific nursingالمشاركة في فعاليات المؤتمر بعنوان  

conference toward excellence in nursing profession    بكلية التمريض جامعة

 2011  / 28/2-27المنوفية بمحاضرة عن الحديث في الطب البديل ) العالج باألعشاب(  بتاريخ 

  مولأوالم المستشفيات الجامعية بين الواقعالمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر  

 2011   / 15/5بتاريخ 

عنوان ان  بالحضور والمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر العلمي ا لدولي الرابع لكلية تمريض حلو 

 .2012ابريل  24الي  23في   ابتكارات في مجال بحوث التمريض والتعليم والممارسة

م لتعلياجودة نوان حضور المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر لكلية الطب جامعة المنوفية  بع 

 .2012مايو  13في   الطبي

دمة جودة الخحضور المؤتمر العلمي السنوي العشرون لكلية الطب جامعة المنوفية  بعنوان  

 .2013مايو 26في   الصحية بالمستشفيات الجامعية
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 Utilizationبعنوان  في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التمريض جامعة المنوفيةالمشاركة  

of research in nursing2014مايو  10-9 في 

 Beyond theالمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين لكلية الطب جامعة المنوفية بعنوان  

horizons   2015   / 30/4-28بتاريخ 

فية ة المنوالثالث لقسم تمريض األطفال بكلية التمريض جامع اليوم العلمي السنويالمشاركة في  

 2016   ابريل 10بتاريخnursing Current issues in pediatric بعنوان

 Stem cells andالمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرين الكلية الطب بعنوان  

organ transplantation  2016   / 16/4-12بتاريخ 

بعنوان  المنوفيةتنظيم ورئيسة مؤتمر قسم التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض جامعة  

Toward excellence in ethical and professional conduct among medical 

surgical nursing team  2016   / 5/10-4بتاريخ 

المشاركة في فعاليات مؤتمر قسم الفسيولوجي بكلية الطب جامعة المنوفية بعنوان  

Multidisplinary approaches towards healthy aging  2016   / 27/10ريخبتا 

لعامة طنة االمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي األول لوحدة المناعة والروماتيزم بقسم البا 

   2016   / 20/10بتاريخ   lupus basics and future directionsبالمستشفيات الجامعية 

 Obesity as a medicalبعنوان  في اليوم العلمي األول لكلية الطب جامعة المنوفيةالمشاركة  

surgical problem 2016 في 

 30 يف  promotion rulesبعنوان  في اليوم العلمي لكلية التمريض جامعة المنوفيةالمشاركة  

 2015مارس 

و في يولي  Updates in blood diseasesحضور المؤتمر السابع لمستشفي الهالل بعنوان   

2012. 

 ستشفياتجودة الخدمة الصحية بالمالمنوفية بعنوان حضور المؤتمر السنوي العشرون لكلية طب  

 .2013 -5 -26في  الجامعية

 Nursing scopeجامعة طنطا بعنوان  -حضور المؤتمر السنوي لكلية التمريض 

worldwide: Images from twenty first century conference   25-24في 

 .2013نوفمبر 

في  نوي الواحد والعشرون لكلية طب المنوفيةللمؤتمر السحضور والمشاركة في ورش العمل  

 .2014من مايو  السابع

 Utilization ofحضور المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية تمريض المنوفية بعنوان  

research in Nursing   2014مايو  10-9في الفترة من. 

ارس م 30في  Promotion rulesحضور اليوم العلمي لكلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان  

2015. 



 15 

نوان عحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرون المنعقد في كلية الطب جامعة المنوفية تحت  

What is beyond the accreditation?  2015ابريل  29الي  28في الفترة من. 

 في ريةاألشعة واألمراض الصدحضور المؤتمر الثالث لجمعية النيل لألمراض الصدرية بعنوان  

 .2015سبتمبر  11الي  10فترة من ال

 currentحضور اليوم العلمي الثالث لقسم تمريض األطفال بكلية تمريض المنوفية بعنوان   

issues in pediatric nursing  2016ابريل /10في. 

 Stem cells andحضور المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لكلية طب المنوفية تحت عنوان  

organ transplantation   2016أبريل  16الي  12في الفترة من. 

 Obesity as a  medical andحضور اليوم العلمي األول لكلية الطب جامعة المنوفية بعنوان  

surgical problem  2016في سبتمبر. 

 .2016في أكتوبر  Sepsis حضور اليوم العلمي الثاني لكلية الطب جامعة المنوفية بعنوان  

 Towardؤتمر السنوي لقسم التمريض الباطني الجراحي تحت عنوان المشاركة ورئاسة الم 

excellence in ethical and professional conduct among medical surgical 

nursing team   2016أكتوبر  5الي  4في الفترة من. 

 lupus basicsحضور مؤتمر الدلتا األول بوحدة المناعة والروماتيزم بكلية طب المنوفية بعنوان  

and future directions  2016 -10-20في. 

 Multidisciplinary approaches towardsحضور مؤتمر طب المنوفية بعنوان  

healthy aging   2016أكتوبر  27في. 

 Scientific research inحضور المؤتمر الدولي الخامس لكلية التمريض جامعة طنطا بعنوان  

the light of contemporary global changes  2017مارس  16الي  15في. 

 Toward a better healthy lifeحضور المؤتمر الدولي الخامس لكلية طب المنوفية بعنوان  

 .2017أبريل  2في  

 Towardsحضور المؤتمر الدولي الخامس للتمريض بكلية تمريض المنوفية تحت عنوان  

advanced nursing practice  2017ابريل  5الي  4في . 

الدولي الثالث بكلية تمريض بورسعيد تحت عنوان  يالمشاركة ببحث في المؤتمر العلم 

Innovations and evidence based practices in nursing  2017ابريل  20في . 

ض تمري حضور اللقاء العلمي السنوي الحادي عشر بقسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بكلية 

 .2017-4-23في  Self improvement and self satisfaction طنطا تحت عنوان 

في   Endocrinal and diabetes summitحضور المؤتمر السنوي لقسم الباطنة بعنوان  

 .2017ابريل  30

 
 Quality  andحضور المؤتمر السنوي الرابع لمستشفي شبين الكوم التعليمي تحت عنوان  

patient safety  2017في الثالث من مايو. 

 

 Updates inحضور اليوم العلمي لقسم األورام بمستشفي جامعة المنوفية تحت عنوان  

management of colorectal cancer   2017أكتوبر  22في. 

 

ة جامع -حضور المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض  

 1في   New trends and challenges in community Nursingالمنوفية تحت عنوان 

 .2017نوفمبر 
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ي تحت المؤتمر السنوي لقسم التمريض الباطني الجراحجلسات في ورئاسة الفعالة  المشاركة  

في   Hand in hand creating tomorrow in medical surgical nursingعنوان 

 .2018 ابريل 4الي  3الفترة من 

بد طباء الكأرابطة روسية الكبدية في فعاليات اليوم العلمي لالفعالة ببحث عن العدوي الفي المشاركة  

 تحت عنوان والجهاز الهضمي واألمراض المعدية

 Nursing (Entity. Rights and Duties)  2019 فبراير 20في. 

حت ت لمنوفيةاألورام بجامعة االسنوي لقسم ا الدوليالمؤتمرجلسة في ورئاسة الفعالة  المشاركة  

 سبتمبر  14الي  13في الفترة من ?Cancer management where we standعنوان 

2018. 

حت تعدية المشاركة الفعالة لليوم العلمي لرابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمي واألمراض الم 

 .2019فبراير  20في واجبات(  -حقوق -التمريض)كيانعنوان : 

 ن عنوا مريض جامعة المنوفية تحتالمشاركة في المؤتمر الرابع لقسم تمريض األطفال بكلية ت 

  Enhancing quality in pediatric Nursing: Education and practice  في

 .2019أبريل  22 -21 الفترة من

اءات تحسين كفجامعة المنوفية تحت عنوان  –حضور المؤتمر الطالبي األول لكلية التمريض   

 2019ابريل  23في  طالب التمريض: البوابة لالحتراف في التمريض

وربي حاد األالتابع لمشروع االت األفاق الرقمية في مجال التعليم الطبيحضور مؤتمر تحت عنوان  

 .2019يوليو  15-14)ارسموس بالس ( لتطوير التعليم في جامعةأسيوط في الفترة من 

مية التنمنسق المؤتمرالعلمي الدولي السادس  لكلية التمريض جامعة المنوفية تحت عنوان  

 .2019اكتوبر  2-1في الفترة من  المستدامة في التمريض والتعليم والبحث العلمي

 

 مؤتمرات خارج جمهورية مصر العربية
 حضور المؤتمر العلمي الدولي الرابع للتمريض في مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز 

لتطبيق اناظر تلومات المعلومات التمريضية حيثما المعاألبحاث بالمملكة العربية السعودية بعنوان 

 .2009ابريل  19في   العملي

لعناية الطب  الحضور والمشاركة بإلقاء بحث في  المؤتمر العلمي الدولي األول للجمعية السعودية 

 .2010ابريل 29الي  25الحرجة في جدة  في الفترة   

م فريد تعلان بعنوحضور المؤتمر الدولي الثاني للتعلم االلكتروني  والتعليم عن بعد في الرياض   

 .2011فبراير  24في   لجيل جديد

 International conference on nursing informatics andالمشاركة ببحث في 

 technology 2013في لندن 

في  International conference on nursing management th17 المشاركة ببحث في  

 .2015مايو  26-25لندن 

nternational conference on emerging trends in scientific I th4المشاركة ببحث في  

 research  2015نوفمبر  29-28في اسطنبول بتركيا. 

مدريد في   world congress on advanced nursing practice 31المشاركة ببحث في   

 .8201 أغسطس 18-16 بأسبانيا
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 : / منال السيد فريد دها أ.بيان بورش العمل والندوات التي حضرتها أو شاركت في

 سميةالمناعة في الحساسية المو عالجحضور ندوة بكلية التمريض بجامعة المنوفية بعنوان  

 2006يوليو  2بتاريخ 

 therapeutic immunoptentationحضور ندوة بكلية التمريض بجامعة المنوفية بعنوان  

for oncology patients  2006يوليو  25بتاريخ 

 الشرب دور البحث العلمي في تحسين مياهبكلية العلوم بجامعة المنوفية بعنوان  حضور ندوة 

 2008ابريل  8بتاريخ 

لخنازير ونزا االجديد في أنفلإلقاء ندوة للزائرات الصحيات بمستشفي الهالل بشبين الكوم بعنوان  

 2010فبراير  10بتاريخ  والطيور

 لصدرية ومراض اكيفية الوقاية من األمنوفية بعنوان إلقاء ندوة للعاملين بكلية التمريض جامعة ال 

 2010أكتوبر  11بتاريخ  أنفلونزا الخنازير

درية و اض الصيفية الوقاية من األمركإلقاء ندوة لطالبات كلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان  

 2010أكتوبر  18بتاريخ أنفلونزا الخنازير 

ريل اب 9خ بتاري رعاية الصحية والتغذية لمرضي السكرالإلقاء ندوة في جامعة المنوفية بعنوان  

2013 

 15تاريخ ب حروقاإلسعافات األولية للإلقاء ندوة للعاملين بكلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان  

 2013سبتمبر 

معة مقر جابالمشاركة الفعالة في ندوة أورام الثدي, الوقاية, االكتشاف المبكر وطرق العالج   

 . 22/2/2016نعقدة فىالمنوفية الم

مقر مة  بالمشاركة الفعالة في ندوة طرق إعداد وطهي األطعمة والغذاء وعالقتها بالصحة العا 

  20/1/2016جامعة المنوفية المنعقدة فى

امعة عية بجللمدن الجام للبرنامج التدريبي لإلسعافات األوليةاإلشراف علي المحتوي التدريبي  

 2016/ 4/5الي  18/4المنوفية في الفترة من 

كلية ب متيازالسنوي للتمريض الباطني الجراحي لطلبة االاإلشراف علي تنفيذ البرنامج التدريبي  

 2016سبتمبر  22الي  19التمريض جامعة المنوفية في الفترة من 

ت ؤتمرافي قاعة الم الرعاية الصحية والتغذية لمرضي السكرالمشاركة في تنفيذ ندوة بعنوان  

 .2013-4-9امة لجامعة المنوفية  باإلدارة الع

في  ةالعام طرق إعداد وطهي األطعمة والغذاء وعالقتها بالصحةالمشاركة في تنفيذ ندوة بعنوان  

 .2016-1-20قاعة المؤتمرات باإلدارة العامة لجامعة المنوفية  

قاعة  في الجأورام الثدي, الوقاية, االكتشاف المبكر, طرق العالمشاركة في تنفيذ ندوة بعنوان  

 .2016-2-22المؤتمرات باإلدارة العامة لجامعة المنوفية 
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 لكلياتالمعايير الجديدة ومؤشرات االعتماد طبقا لدليل االعتماد لحضور ورشة عمل بعنوان  

 . 2016 -10 -26في  ومعاهد التعليم العالي

 نوفية فية الملجامع بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة االستخدام األمن للدواءحضور ندوة بعنوان  

 .2017-4-24يوم 

ت ؤتمرابقاعة الم الصيام بين الغذاء والدواء وأحكام الشريعة اإلسالميةحضور ندوة بعنوان  

 . 2017-5-24باإلدارة العامة لجامعة المنوفية في يوم 

ات لجامعالحضور والمشاركة في ورشة العمل الميدانية بكلية تمريض المنوفية من قبل اتحاد ا 

 عربية .يض العربية والمجلس العربي لضمان الجودة واالعتماد والجمعية العلمية لكليات التمرال

لية نار بكالسيمبقاعة  تفعيل تكنولوجيا األيبيكون في مكتبة كلية التمريضندوة بعنوان  تنظيم 

 . 2018-11-18في يوم تمريض المنوفية 

فية يض المنوالسيمنار بكلية تمربقاعة  ول مكافحة العدوي بين الواقع والمأمحضور ندوة بعنوان  

 . 2019-2-25الي  24في يوم 

م استراتيجيات لدمج علم الوراثة وعلم الجينيوم في التعليحضور ورشة عمل تحت عنوان  

 .2019مارس  25-24بجامعة طنطا في الفترة  والتمريض وممارسة استخدام منظور األسرة

 .2019وبر أكت 1مات بكلية التمريض جامعة المنوفية في تنظيم ورشة عمل تحت عنوان ادارة األز 

 

 

فت و أشرأبيان الدورات التدريبية والبرامج العلمية التي حضرتها أو شاركت في تنفيذها 

 : منال السيد فريد /دعليها أ.
ريس التد االشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 2006ديسمبر  19الي  17في الفترة من  إعداد وكتابة البحوث العلميةات لبرنامج والقياد

ريس التد االشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 2007فبراير  20الي  18في الفترة من  مهارات التفكيروالقيادات لبرنامج 

ريس التد ة بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئةاالشتراك في الدورات التدريبي 

 2007يونيو  5الي  3في الفترة من  تصميم المقرروالقيادات لبرنامج 

ريس التد االشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 2007يوليو  3الي  1ة من في الفتر توكيد الجودة واالعتمادوالقيادات لبرنامج 

ريس التد االشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 2007سبتمبر  11الي  9في الفترة من  نظم االمتحانات وتقويم الطالبوالقيادات لبرنامج 

ريس التد ت أعضاء هيئةاالشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرا 

 2007نوفمبر 20الي  18في الفترة من  النشر العلميوالقيادات لبرنامج 

لصحي مين االمشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي بإدارة التدريب بفرع المنوفية للتأ 

الي  19رة من بوحدات الفرع المنعقدة في الفت التدريبي التأهيلي للتمريض الجددبعنوان البرنامج 

 2008يناير  24
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 رئالطوا اإلسعافات األولية ومواجهةالمشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التثقيفي في مجال  

 2008مارس  10الي  2المنعقدة في الفترة من 

لصحي مين االمشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي بإدارة التدريب بفرع المنوفية للتأ 

 4/9الي8/ 30بوحدات الفرع المنعقدة في الفترة من  لزائرات الصحياتتنمية مهارات ابعنوان 

2008 

لصحي مين االمشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي بإدارة التدريب بفرع المنوفية للتأ 

لفرع ابوحدات  عن اإلنعاش القلبي الرئوي تنمية مهارات الزائرات الصحياتبعنوان البرنامج 

 2008سبتمبر  15الي  13ة من المنعقدة في الفتر

لصحي مين االمشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي بإدارة التدريب بفرع المنوفية للتأ 

لفرع ابوحدات  عن اإلنعاش القلبي الرئوي تنمية مهارات الزائرات الصحياتبعنوان البرنامج 

 2008 /4/9الي  8 /30المنعقدة في الفترة من 

ت لبياناااستخدام قواعد والمناقشة في الدورة التدريبية بعنوان البرنامج  المشاركة بالحضور 

ن مالفترة  قدة فيالتي نظمها مشروع ميكنة المكتبات بجامعة المنوفية بكلية الهندسة المنع العالمية 

 .2010مارس  25الي  3024

مجال العاملين في تنمية مهارات المشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي  

ض لتمريا)اخصائي تمريض( بعنوان العالج الكيماوي والعناية التمريضية وكيفية حماية التمريض

 2011مارس  24الي  13بكلية التمريض المنعقدة في الفترة من  من اآلثار الضارة

العاملين في مجال تنمية مهارات المشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي  

ض لتمرياض( بعنوان العالج الكيماوي والعناية التمريضية وكيفية حماية )اخصائي تمريالتمريض

 2011ديسمبر  22الي  11بكلية التمريض المنعقدة في الفترة من  من اآلثار الضارة

 الفترة  قدة فيبكلية التمريض المنع مكافحة العدويالمشاركة بإلقاء محاضرة في البرنامج التدريبي  

 2012مارس 

علي هامش المؤتمر الواحد  Nosocomial infectionsرشة العمل بعنوان االشتراك في و 

 مايو 7والعشرين لكلية الطب جامعة المنوفية في 

اضرة عن قاء محبمركز الخدمة العامة بكلية التمريض بإل دورة اإلسعافات األوليةالمشاركة في تنفيذ  

ة عامة بكليبمركز الخدمة ال ألوليةدورة اإلسعافات ا. المشاركة في تنفيذ 2013-12-19الحروق في 

 .2014التمريض بإلقاء محاضرة عن الكسور في 

منوفية معة اللطالب جا البرنامج التدريبي لإلسعافات األولية ومواجهة الكوارثالمشاركة في تنفيذ   

 .2015نوفمبر   16الي  8في الفترة من 

 حاضرة عنلقاء مالعامة بكلية التمريض بإ بمركز الخدمة دورة اإلسعافات األوليةالمشاركة في تنفيذ   

 .2015الحروق في 
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رة عن ء محاضبجامعة المنوفية بإلقا برنامج تنمية مهارات العاملين في مجال التمريضالمشاركة في  

الي  7ن مفترة في الالعالج الكيماوي والعناية التمريضية وكيفية حماية التمريض من أثاره الجانبية 

 .2016فبراير  11

اضرة عن قاء محبمركز الخدمة العامة بكلية التمريض بإل دورة اإلسعافات األوليةمشاركة في تنفيذ ال 

 .2016اإلغماء والغرق في 

ن مفترة في ال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعيةحضور البرنامج التدريبي بعنوان   

 .2016مايو  12الي 11

 .2016يو ماللعام الجامعي  ألولية لطالب المدن الجامعيةبرنامج اإلسعافات اوضع واإلشراف علي  

معة في كلية التمريض جا تمريض األورام المتقدمحضور الدورة التدريبية التخصصية بعنوان  

 المنوفية.

 19من  متيازالبرنامج التدريبي السنوي للتمريض الباطني الجراحي لطالب االالتنفيذ واإلشراف علي  

  . 2016سبتمبر  22الي 

ريس التد االشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

مايو  12لي ا 11في الفترة من  نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعيةوالقيادات لبرنامج 

2016 

 .2017 يوماعي للعام الجام برنامج اإلسعافات األولية لطالب المدن الجامعيةوضع واإلشراف علي  

س لتدريااالشتراك في الدورات التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 2018 ابريل 16الي  15في الفترة من  استخدام قواعد البيانات العالميةوالقيادات لبرنامج 

 

 : / منال السيد فريد دبيان بالقوافل الطبية التي شاركت فيها أ.

ة في جمعي لمعديةاإلسعافات األولية و األمراض الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان المشاركة ا 

 4/10/2010تنمية المجتمع بقرية العجايزة بمحافظة المنوفية في 

 ألوليةاسعافات التغذية في سن المراهقة واإلالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 22/11/2010محافظة المنوفية في ب مدرسة القاصد بجنزورفي 

غذية في ية والتالتغيرات الفسيولوجية والنفسالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 14/3/2011بمحافظة المنوفية في  جمعية رسالة بقويسنافي  سن المراهقة 

 ه وكيفيةلالجية غذية العااللتهاب الكبدي والتالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 4/7/2011بمحافظة المنوفية في  جمعية رسالة بقويسنافي  الوقاية منه 

غذية في ية والتالتغيرات الفسيولوجية والنفسالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 17/7/2011بمحافظة المنوفية في مؤسسة الفتيات بشبين الكوم في  سن المراهقة 

ي سن العنف فواإلسعافات األولية والتغذية مشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان ال - 

 23/11/2011بمحافظة المنوفية في  معهد الفتيات األزهري بقويسنافي  المراهقة 

جمعية ي ف دواليالتهاب المفاصل والجلطات والالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 22/12/2011بمحافظة المنوفية في  قويسنارسالة ب
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ألمراض ااية من اإلسعافات األولية وطرق الوقالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 23/1/2012بمحافظة المنوفية في مدرسة قويسنا التجريبية في  المعدية 

ي ف جية لها والتغذية العالهشاشة العظام المشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 30/4/2012بمحافظة المنوفية في جمعية رسالة بمليج 

طفال غذية ألالرعاية الصحية األولية والتالمشاركة الفعالة في تنفيذ قافلة تمريضية بعنوان  - 

 27/1/2013بمحافظة المنوفية في حضانة أبو بكر الصديق بشبين الكوم في  الحضانات 

 لحضاناتطفال االرعاية الصحية األولية والتغذية ألالقافلة التمريضية بعنوان المشاركة في تنفيذ  

 .2013-1-27في حضانة أبو بكر الصديق بشبين الكوم بمحافظة المنوفية يوم األربعاء 

 ات في سنللفتي النظافة الشخصية والتغذية العالجيةالمشاركة في تنفيذ القافلة التمريضية بعنوان  

 .2013-11-20د الفتيات األزهري بقويسنا بمحافظة المنوفية يوم األربعاء في معه المراهقة

سنا درسة قويفي م يأنفلونزا الخنازير وااللتهاب الكبدالمشاركة في تنفيذ القافلة التمريضية بعنوان  

 .2014-4-6التجريبية للغات بمحافظة المنوفية يوم األربعاء 

وقاية ام والالتوعية بمرض ضغط الدم وهشاشة العظنوان المشاركة في تنفيذ القافلة التمريضية بع 

 .2015-4-8في حضانة أبو بكر الصديق بشبين الكوم بمحافظة المنوفية يوم األربعاء منها 
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