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 أوال:  بيان بالحالة العلمية والوظيفية.

 أوالً: معلومات عامة :

ابــد ديــد عبد الحميــجيهان محم  رباعياً:االسم   

 دكتوراه في علوم التمريضالمؤهل العلمي:  استاذ  الرتبة العلمية :

     سية: مصريةالجن

 المنوفيةة ـــة:  جامعــة الوظيفــجه

 القسم: التمريض التمريض  :الكلية

 التخصص الدقيق: إدارة التمريض التمريض :العام التخصص

 المؤهالت العلمية:ثانياً: 

 المؤهل العلمي

تاريخ 

 التخرج
 اسم الكلية التي تخرجت منها

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

التمريض بكالوريوس جامعة المنوفية/كلية التمريض 1996   علوم التمريض التمريض 

جامعة المنوفية/كلية التمريض 1997 االمتياز في التمريض  علوم التمريض التمريض 

في  الماجستير

 التمريض
جامعة المنوفية/كلية التمريض 2003  

 التمريض
 إدارة التمريض

الدكتوراه في علوم 

 التمريض
جامعة المنوفية/ريضكلية التم 2008  

 التمريض
 إدارة التمريض
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 عنوان بحث الماجستير:

The influence of managers' behavior on job satisfaction and 

commitment among nurses in Shebien El-Kom University Hospital.                              

 عنوان بحث الدكتوراه:

Training: As a Mean for Improving Head Nurses Performance In 

Relation to the Delegation function at Shebien El-Kom Hospitals.                                               

 ثالثا: الخبرات العملية:

 التدرج الوظيفي:      

 مسمى الوظيفة م

القسم والكلية والجامعة التابع لها 

 الوظيفة 

 دة العمل فيها م

 إلى تاريخ  من تاريخ  

** 
مديرة وحدة 
 الجودة بالكلية

جامعة المنوفية - كلية التمريض   1/9/2014  حتى االن  

 معيدة 1
كلية  -قسم إدارة التمريض 

جامعة المنوفية - التمريض   
9/5/1998  20/3/2003  

 مدرس مساعد 2
كلية  -سم إدارة التمريض ق

نوفيةجامعة الم -التمريض   
21/3/2003  24/2/2008  

 مدرس 3
كلية  -قسم إدارة التمريض 

جامعة المنوفية - التمريض   
25/2/2008  30/10/2015  

 استاذ مساعد 4
كلية  -قسم إدارة التمريض 

جامعة المنوفية - التمريض   
1/11/2015  20/4/2120  

 استاذ  5
كلية  -قسم إدارة التمريض 

جامعة المنوفية - التمريض   
21/4/2120  

 حتى االن 

 

 



 

 :ثانيا: بيان باألنشطة العلمية والتطبيقية

) ماجستير /  و الدراسات العليا رحلة البكالوريوس  لمالتدريس الجامعى  أ / 

 للتمريض  يوطالبات المعهد الفن   وطالبدكتوراه(  داخل الكلية 

   األولىالفرقة  وطالبات لطالببيان بالمواد التى  قامت سيادتها بتدريسها داخل الكلية    (1

 : الفرقة الرابعةو

لألعوام  ة بالتبادل مع أعضاء هيئة التدريس ساعة ( للفرقة الرابع 2إدارة التمريض )تدريس مادة   -

 . 2015 -2014/  2014 - 2013 /  2013 – 2012/    2009 -2008الجامعية 

للفرقة الرابعة بالتبادل  ساعات(  3)إدارة المستشفيات و المؤسسات الصحية  التدريس النظرى لمقرر  -

   .2019 -2018/ 2018 -2017/ 2017 -2016/ 2016-2015مع أعضاء هيئة التدريس 

ت( للفرقة الرابعة أسبوعيا  ساعا 6)  المستشفيات والموسسات الصحية إدارة   لمقرر العملى  التدريب  -

 وحتى االن.  2015عام أكاديمى كامل منذ عام  

بالتبادل مع   ثانى ة الفصل الدراسي الثالثساعة ( للفرقة ال 2التدريس النظرى لمقرر إدارة التمريض )  -

 .2018 -2017  /  2017 -2016أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 

  -2008  لألعوام الجامعية  –ساعة(  2للفرقة الرابعة ) مقدمة في طرق البحث العلميتدريس مادة    -

2009  /2013 - 2014  /  2018- 2019.   

 . 2015  -2014 الجامعيللعام األول ساعة( للفرقة  2التمريض ) في تدريس مادة الجودة     -

  )ساعة للفرقة األولى  مدخل الي الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العاليالتدريس النظرى لمقرر -

 .2020-2019( للعام الجامعي واحدة

 



 

 للتمريض( الفني) المعهد  بيان بالمواد التى  قامت سيادتها بتدريسها داخل الجامعة (2

 

/     2009 -  2008لألعوام الجامعية   –للفرقة الثانية  إدارة خدمات التمريض  لمقررالتدريس النظرى  -

2012- 2013   /2013-   2014 

   2009 -2008لألعوام الجامعية  –للفرقة الثانية  قيات المهنة أداب وأخاللمقررالتدريس النظرى  -

/2012 – 2013 

 2013 -2012للعام الجامعي  –تجاهات الحديثة فى التمريض  للفرقة الثانية اإللمقررالتدريس النظرى  -

/   2014 -2013لألعوام الجامعية    –للفرقة الثانية  طريقة الكتابة الصحيحة لمقررالتدريس النظرى  -

2014- 2015 

-2015 /2015 -2014للعام الجامعي  –للفرقة الثانية    دارة التمريض إلمقررالتدريس النظرى    -

2016 

  / 2016-2015للعام الجامعي  –للفرقة الثانية مقدمة في طرق البحث العلمى لمقررالتدريس النظرى    -

2017- 2018. 

اإلدارة والقيادة  في التمريض المستوى الثالث )التجسيرى( بالمعهد الفنى  لمقرريس النظرى التدر -

 . 2017 -2016للتمريض للعام الجامعي 

للفرقة الثانية بالمعهد الفنى للتمريض لألعوام   اإلدارة والقيادة  في التمريض لمقررالتدريس النظرى  -

 .2021-2020/ 2020 -2019/   2019-2018الجامعية 

إداراة التمريض للفرقة الثانية )البرنامج التخصصي( بالمعهد الفنى للتمريض  لمقررالتدريس النظرى  -

 . 2019/2020 - 2018/2019لألعوام الجامعية 



 

للفرقة األولى بالمعهد   التعليم العالي مدخل الي الجودة واالعتماد في مؤسسات لمقررالتدريس النظرى  -

 . 2021 -2020/  2020 -2019للتمريض للعام الجامعى   الفنى  

الرعاية الصحية للفرقة االولى  بالمعهدالفنى    مؤسسات  واالمان فى الجودةلمقررالتدريس النظرى  -

 .2020 -2019للتمريض للعام الجامعى  

نة  للفرقة االولى  بالمعهدالفنى للتمريض للعام الجامعى   اداب واخالقيات المهلمقررالتدريس النظرى  -

2020- 2021. 

 الدكتوراه -داخل الكلية لمرحلة الماجستير هاقامت سيادتها بتدريس  التيبيان بالمواد  (3

 التدريس لمرحلة الدراسات العليا -1

   2012/2013  الجامعي العام •

ى أول  ـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  اسم المادة

 مستوى ثالث ماجيستير Research Critiqueالنقد البحثي  -1

 مستوى ثالث ماجيستير Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  -2

 مستوى ثالث ماجيستير Applied Researchحلقة دراسية فى موضوع الرسالة  -3

 مستوى أول دكتوراه Applied Researchراسية فى موضوع الرسالة مادة حلقة د -4

 مستوى أول دكتوراه Teaching Methodمادة طرق التدريس  -5

   ثــانى ى ـــصل دراســف

 مستوى أول ماجيستير Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  -1

جيستيرما Nursing Quality Assuranceمادة ضمان الجودة فى التمريض   -2  مستوى رابع 

ثانىمستوى  دكتوراه Management Theoriesمادة نظريات االدارة   -3  

ثانىمستوى  دكتوراه Research Critiqueمادة النقد البحثي  -4  



 

   3201/4201  الجامعي العام •

ى أول  ـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  اسم المادة

توراهدك Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  -1  مستوى أول 

 مستوى أول دكتوراه Teaching Methodمادة طرق التدريس  -2

 مستوى أول دكتوراه Applied Researchمادة حلقة دراسية فى موضوع الرسالة  -3

 مستوى ثالث دكتوراه School Administrationمادة  ادارة مدارس   -4

ى ثالثمستو دكتوراه Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  -5  

   ثــانى ى ـــصل دراســف

ثانىمستوى  دكتوراه Research Critique مادة النقد البحثي -1  

ثانىمستوى  دكتوراه School Administrationمادة  ادارة مدارس   -2  

 مستوى رابع ماجيستير Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  -3

 

   4201/5201  الجامعي العام •

أول   ىـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  اسم المادة

 مستوى أول دكتوراه Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  .1

 مستوى أول دكتوراه Applied Researchمادة حلقة دراسية فى موضوع الرسالة  .2

   ثــانى ى ـــصل دراســف

 مستوى أول ماجيستير Nursing Administrationمادة  ادارة  التمريض  -1

ثانىمستوى  دكتوراه Research Critique مادة النقد البحثي -2  



 

   5201/6201  الجامعي العام •

ى أول  ـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  اسم المادة

وثيق فى التمريض الت  مستوى ثالث  ماجيستير  

 مستوى ثالث  ماجيستير  تحليل نقدي للبحوث في التمريض  -6

Human Resources Management مادة  ادارة  الموارد البشرية    مستوى رابع ماجيستير 

   ثــانى ى ـــصل دراســف

 ثالثمستوى  دكتوراه في التمريض تحليل نقدى للبحوث 

  6201/7201  الجامعي العام •

   ى أول ـــصل دراســف

 المستوى المرحلة  عدد الساعات اسم المادة

 مستوى ثانى  ماجيستير  2 ادارة  الجودة فى التمريض  -1

 مستوى رابع  دكتوراه  3 ادارة  الجودة فى التمريض  -2

   ثــانى ى ـــصل دراســف

ثانى مستوى  ماجيستير  1 نظريات إدارة التمريض   -3  

ثالث مستوى  ماجيستير  2 تحليل نقدي للبحوث في التمريض  -4  

 مستوى ثالث  ماجيستير  2 مهارات التواصل   -5

 مستوى ثانى  دكتوراه  2 اإلتجاهات الحديثة فى ادارة التمريض  -6

 

 

 



 

 2017/2018 العام الجامعي  •

ى أول  ـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  عدد الساعات اسم المادة

البرامج  التدربيبة فى  تطوير  استراتيجية -1

 التمريض 

 مستوى ثالث  ماجيستير  2

ى ثانى مستو  دكتوراه  2 إداراة الموارد البشرية  -2  

 مستوى ثالث  دكتوراه  2 االنتاجية فى التمريض  -3

 مستوى ثالث  دكتوراه  2 دراسية في المجال البحثى للرسالة   حلقة -4

   ثــانى ى ـــصل دراســف

 مستوى ثانى  ماجيستير  3 تصميم البحوث  -5

 مستوى ثالث  ماجيستير  3 حلقة دراسية فى موضوع الرسالة -6

 مستوى رابع  دكتوراه  2 يض  التمر في التعليمية المؤسسات  إدارة -7

 مستوى رابع  دكتوراه  2 االنتاجية فى التمريض  -8

 

 2018/2019 العام الجامعي  •

ى أول  ـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  عدد الساعات اسم المادة

 مستوى رابع  دكتوراه  3 التمريض  الجودة فى إدارة -1

 مستوى ثالث  دكتوراه  3 التمريض القائم على الدالئل  -2

   ثــانى ى ـــل دراسصــف

 مستوى رابع  ماجيستير  3 إداراة الموارد البشرية    -3

 مستوى ثانى  دكتوراه  3 تطبيقات البحث العلمى فى التمريض  -4

 

 

 



 

 2019/2020 العام الجامعي  •

ى أول  ـــصل دراســف  

حلة المر  اسم المادة  المستوى 

 مستوى ثالث  دكتوراه  3 االنتاجية فى التمريض مقرر  -1

   ثــانى ى ـــصل دراســف

 وى رابع مست دكتوراه  3 التمريض  الجودة فى إدارة -2

 مستوى رابع  دكتوراه  2 السياسات الصحية    -3

 

 2020/2021 العام الجامعي  •

ى أول  ـــصل دراســف  

 المستوى المرحلة  عدد الساعات اسم المادة

 مستوى ثانى  دكتوراه  3 تطبيقات البحث العلمى فى التمريض  -1

 

 )ب(  التدريس بجامعة االميرة نورا ) الرياض المملكة السعودية(

الفصل  -االشتراك في تدريس مقرر المصطلحات الطبية لطالبات المستوى الثاني  •

 -األميرة نورةبجامعة الجامعى  األول بكليات الصيدلة والتمريض والعالج الطبيعي 

 .هـ 1431 -1430الجامعي المملكة العربية السعودية للعام 

كلية الفصل الجامعى  الثاني ب  -مقدمة في التمريض للمستوى الثالث مقرر ستدري •

 -1430الجامعي المملكة العربية السعودية للعام  -األميرة نورةبجامعة التمريض 

 .هـ 1431

 



 

الفصل الجامعى  األول والثاني   -مقدمة في التمريض للمستوى الثالث مقرر ستدري •

الجامعي المملكة العربية السعودية للعام  -األميرة نورةبجامعة يض التمركلية ب 

 .هـ 1432 -1431

 

 -( النظري  )الجزءالتشخيص والتقييم في التمريض للمستوى الخامس  مقرر ستدري •

المملكة العربية  -األميرة نورةبجامعة التمريض كلية الفصل الجامعى  الثاني  ب 

 .هـ 1432 -1431الجامعي السعودية للعام 

 

 -( العمل  )الجزءالتشخيص والتقييم في التمريض للمستوى الخامس  مقرر ستدري •

المملكة العربية  -األميرة نورةبجامعة التمريض كلية الفصل الجامعى  الثاني  ب 

 .هـ 1432 -1431الجامعي السعودية للعام 

لمستوى ا لطالبات الملك خالد ىالميداني بمستشف  اإلشراف على التدريب العملي •

المملكة  -األميرة نورةبجامعة التمريض كلية الفصل الجامعى  الثاني  ب  -الخامس

 .هـ 1432 -1431الجامعي العربية السعودية للعام 

كلية الفصل الجامعى  األول  ب  -مقدمة في التمريض للمستوى الثالث مقرر ستدري •

 -1432الجامعي ام المملكة العربية السعودية للع -األميرة نورةبجامعة التمريض 

 .هـ 1433

كلية الفصل الجامعى  األول  ب -االسعافات االولية  للمستوى الرابع مقرر سدريت  •

المملكة العربية  -األميرة نورةبجامعة االقتصاد المنزلى قسم التغذية وعلوم االطعمة  

 .هـ 1433 -1432الجامعي السعودية للعام 

 –لعلوم باالقسام االتية )قسم الكيمياء اكلية ب -الثقافة الصحية  مقرر سدريت  •

المملكة العربية السعودية للعام  -األميرة نورةبجامعة عام(  –الفيزياء  –الرياضيات 

 هـ 1433 -1432الجامعي 



 

         جمهورية   وخارج المؤتمرات المحلية و الدولية  داخل  فيالمشاركة  -2

 مصر العربية . 

التمريض بين الواقع  خامس بكلية التمريض جامعة الزقازيق " الحضور والمشاركة فى المؤتمر ال -

        وتقديم:  2009ابريل   27والطموح " 

                              Poster titled: "Effective Team Building" 

  بمركز الملك فهد للعلوم الثقافية المؤتمر العلمي األول لطالب وطالبات التعليم العالي" بحضور "ال -

  –  1بتاريخ الرياض بالمملكة العربية السعودية  – جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية/

 .   2010مارس  4

الحضور والمشاركة فى المؤتمر العلمي السنوي الثامن لكلية التمريض جامعة الزقازيق" تحديات   -

 2014نوفمبر  10التمريض في التأهيل واالحتراف " في 

                            "     Poster titled: "Nursing Technology Informatics    

جامعة المنوفية" إستخدمات البحث    -الحضور بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع  لكلية التمريض  -

 2014مايو10 -9العلمي فى التمريض"بتاريخ 

ودة التعليم العالى بدولة  الحضور والمشاركة بإلقاء بحث بالمؤتمرالعربى الدولى الخامس لضمان ج  -

 بعنوان     2015مارس  5 -   3بتاريخ اإلمارات العربية المتحدة " جامعة الشارقة"   

"Assessing the Intern Students' Perception of Factors Leading to Role 

Transition Shock" 

حلوان بالتعاون مع   جامعة  -الحضور والمشاركة ببحث بالمؤتمر الدولي السابع بكلية التمريض  -

 : بعنوان  2015ابريل 21-  20كلية التمريض جامعة كنيسو الواليات المتحدة األمريكية  بتاريخ 

 "The Effect of Guidance Booklet on Knowledge and Attitudes of Nurses 

Regarding Disaster Preparedness at Hospitals" 



 

جامعة حلوان بالتعاون مع   -لي السابع بكلية التمريض الحضور والمشاركة ببحث بالمؤتمر الدو -

 : بعنوان  2015ابريل 21-  20كلية التمريض جامعة كنيسو الواليات المتحدة األمريكية  بتاريخ 

"Impact of Fear of Negative Evaluation among Undergraduate Nursing 

Students on Quality of Life"    

جديدة ما   آفاق" الدولي الثاني والعشرون لكلية الطب جامعة المنوفية   الحضور بالمؤتمر العلمي -

 . 2015مايو 1 -ابريل28بتاريخ بعد االعتماد" 

 جامعة المنوفية تحت عنوان –حضور المؤتمر العلمى الدولي السابع  بكلية التمريض   -

- Capacity Development of Nursing Research and Practice"  16" المقام بتاريخ-

 . 2020نوفمبر  17

جامعة المنوفية بعنوان " اإلستدامة    -حضور المؤتمر الطالبى الدولى الثانى لكلية التمريض  -

 . 26/2/2020"  بتاريخ   2030واإلبداع لدى طالب التمريض لتحقق رؤية 

جامعة المنوفية تحت   –كلية التمريض السادس  ب العلمى الدوليحضور المؤتمر  -

" المقام  "Sustainable Development of Nursing Education and Researchعنوان 

 2019أكتوبر  2-1بتاريخ 

بالمؤتمر العلمى  الدولي السادس  بكلية   "Communication Committee" عضو فى لجنة -

 ,Sustainable Development of Nursing جامعة  المنوفية تحت عنوان –التمريض 

Education and" Research "   2019كتوبر  أ  2-1المقام بتاريخ  . 

  31المشاركة بالمؤتمر العلمى السادس والدولى الثالث بكلية التمريض جامعة بنها المقام بتاريخ  -

 بإلقاء بحث بعنوان:   2019يوليو

- "Perspective of Spiritual Leadership among Head Nurses and Its Relation 

with Nurses Job Empowerment ". 

 



 

 وايضا بإلقاء بحث بعنوان:         -

- "Nurse's Compliance with Medication Safety Measure and It Is Relation to 

Quality of Nursing Care". 

حضور مؤتمرمشروع اإلتحاد األوروبى )إرسموس بالس( لتطوير التعليم فى جامعة أسيوط    -

    .2019/ 15/7-14المقام  بتاريخ  "مية فى مجال التعليم الطبىاآلفاق الرق "تحت عنوان 

  –بالمؤتمر الطالبى  الدولي األول  بكلية التمريض  "Scientific Committee" عضو فى لجنة -

 Improving nursing students competencies : The gate جامعة  المنوفية تحت عنوان

way to be professional nurse" 2019إبريل   22بتاريخ    " المقام   . 

بالتعاون مع مستشفى    قسم إدارة التمريض العلمى الثانى لالملتقي الحضور والمشاركة  فى فاعليات  -

   17/2/2019عنوان "تطوير الكفاءات المهنية لطالبات اإلمتياز" المقام بتاريخ  العربى بأشمون تحت 

ضمان الجودة واإلعتماد بعنوان  "جودة  الحضور فى فاعليات  المؤتمر الدولي  األول لمركز     -

 .2018سبتمبر  10-9التعليم وريادة األعمال  " الذى عقد فى رحاب جامعة  المنوفية بتاريخ 

  لمكافحة العدوى بمستشفي شبين الكوم  الخامس  فعاليات المؤتمر الطبي الحضور والمشاركة ب  -

 . 4/4/2018المقام بتاريخ   "Infection Control; Reality and Vision"التعليمي تحت عنوان  

جامعة    –لمؤتمر العلمى الثالث لقسم التمريض الباطنى الجراحى  بكلية التمريض حضور ا -

   "Hand in Hand Creating Tomorrow in Medical Surgical Nursing"المنوفية بعنوان 

 3/4/2018المقام بتاريخ 

جامعة القاهرة بعنوان   –كلية التمريض  -حضور المؤتمر العلمى لقسم إداراة المريض   -

"Consequencies of intern nurses employment: solution and suggesting 

policies for safe students' employment "    3/4/2017بتاريخ . 



 

 Talk about: Reliability science in health care"والمشاركة بالقاء  حضورال -

organization"    جامعة المنوفية تحت   -بالمؤتمر التمريضى الدولى الخامس بكلية التمريض

 . 2017ابريل   5-4المقام بتاريخ    ''Toward Advanced Nursing Practice" عنوان: 

تحت   2017من مايو   3الرابع لمستشفى شبين الكوم التعليمى بتاريخ   حضور المؤتمر السنوى  -

  Quality and Patient Safety ''عنوان     "

  "ضمان الجودة: مد   بعنوان التعليم  لجودة  الرابع  الدولي  مرالمؤت الحضور والمشاركة فى فاعليات  -

واالعتماد المقام بالقاهرة    التعليم جودة   لضمان القومية  الهيئة  عقدته  والذي  الثقة" وتعزيز  الجسور

 .2017أبريل  24-23بتاريخ 

  المرارية والقنوات   والبنكرياس الكبد  جراحة  لقسمي  الخامس  الدولى العلمى  حضور المؤتمر  -

  المقام بفندق. المنوفية  بجامعة  القومي الكبد  بمعهد   مركزةال والعناية  والتخدير  الكبد  زراعة  ووحدة 

 . 2017أبريل  21-19بالقاهرة بتاريخ   كونراد 

حضور المؤتمر العلمي السنوي الثامن  لقسم إداراة التمريض بكلية التمريض جامعة  عين شمس   -

  "Nursing Empwerment: A Mean Towards Quality Nursing Care "تحت عنوان 

    .2017/ 17/4بتاريخ المقام   

الملتقي  ب  لطالب األمتياز" االندماج في العمل التمريضىالحضور والمشاركة بإلقاء توك بعنوان "  -

  التحديات التي "بالتعاون مع مستشفى العربى بأشمون تحت عنوان  لقسم ادارة التمريض العلمي األول 

   .26/2/2017" المقام بتاريخ  تواجه طالبات إمتياز التمريض 

      ""Professional Nursing Practice الحضور والمشاركة بإلقاء  ببوستر) ورقة عمل( عنوان  -

فى المؤتمر العلمي السنوي السابع  لقسم إداراة التمريض لكلية التمريض جامعة  عين شمس بتاريخ  

10/4 /2016   Nursing Administration Development: Agate of Excellence " " 

جامعة طنطا تحت عنوان   -لقسم إداراة التمريض  بكلية التمريض التاسع  العلمى ي الملتقحضور  -

'' Nursing Human Resources Development :Obstacles and Improvement ''    

 .   28/11/2016المقام  بتاريخ 
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 عقد  نـدوة بقسم إداراة التمريض بالكلية بعنوان  -

 "(OSCE)     "Objective Structured Clinical Examination  

مايو    12بتاريخ  جامعة اإلسكندرية   -حضوراليوم العلمى السنوى لقسم إداراة التمريض -

 "Nurse Manager: Opportunities and challenges"          بعنوان  2008

بمركز الملك فهد للعلوم   "4th Medical Career Day "حضور يوم المهنة الطبي  -

الرياض بالمملكة العربية   –العزيز للعلوم الصحية الثقافية /جامعة الملك سعود بن عبد

 . 30/1/2010بتاريخ  السعودية

بجامعة نايف    "الندوة الثالثة حول الجودة في التعليم الجامعي بالعالم اإلسالمي"حضور    -

  2010ديسمبر  22 -  20بتاريخ الرياض بالمملكة العربية السعودية  –العربية للعلوم األمنية 

بتاريخ     "Health care marketing"بقسم إداراة التمريض بالكلية بعنوانعقد  نـدوة   -

27/9/2013 

بتاريخ   حل المشكالت واتخاذ القرارات عقد  نـدوة بقسم إداراة التمريض بالكلية بعنوان -

9/10/2013 

بالكلية   العلميندوة لطالبات االمتياز بعنوان " كيفية كتابة السيرة الذاتية" بالقسم  حضور -

 . 2014 -2013 الجامعيعام لل

 للكلية بكلية التمريض / جامعة المنوفية البيئيحضور ندوة عن كيفية عمل التحليل  -

بكلية الهندسة   لبرنامج ايراسموس بلساليوم الوطني التعريفي األول حضور فاعليات  -

 11/2014/ 25جامعة القاهرة بتاريخ 

 بكلية التمريض جامعة المنوفية  2015مارس  30حضور ندوة عن قواعد الترقية بتاريخ  -



 

تنمية الموارد البشرية  " لملتقى العلمي التاسع لقسم إدارة خدمات التمريض با الحضور -

 .2016نوفمبر22بتاريخ   التمريض جامعة طنطا  لكلية  والتحسينات"التمريضية.. المعوقات 

حضور ندوة بعنوان " أهمية النظافة وتأثيرها على الفرد والمجتمع  "وذلك يوم اإلثنين   -

 جامعة المنوفية . –بقاعة المؤتمرات بكلية  التمريض   11/2/2019الموافق  

حضور ندوة بعنوان " اإلشعات  وطرق  التغلب عليها "وذلك يوم األحد  الموافق    -

 جامعة المنوفية . –بقاعة المؤتمرات بكلية  التمريض    10/2/2019

"وذلك  حضور ندوة بعنوان " إدارة المخلفات الصحية  وكيفية الحماية من مخاطر العدوى  -

 . جامعة المنوفية–بقاعة المؤتمرات بكلية  التمريض    2/2019/ 12يوم الثالثاء  الموافق  

حضور ندوة بعنوان " التحرش الجنسى وأثرة النفسى على المجتمع  "وذلك يوم السبت  -

 جامعة المنوفية . –بقاعة المؤتمرات بكلية  التمريض   27/10/2018الموافق  

 خالل فاعليات االسبوعبالنفس والتفوق الدراسى"   ةات الثق"مهاربعنوان حضور ندوة  -

بمدرج الدور   2018اكتوبر 29تاريخ بجامعة المنوفية  -كلية التمريضل الثالثالبيئى الثقافى  

 جامعة المنوفية . –بكلية  التمريض  السادس 

  بوعخالل فاعليات االس " نحو مجتمع أمن من أمراض الكبد الوبائية "بعنوان حضور ندوة  -

بقاعة    2018اكتوبر 27بتاريخ جامعة المنوفية  -كلية التمريضل الثالثالبيئى الثقافى  

 جامعة المنوفية . –المؤتمرات بكلية  التمريض 

البيئى  الثقافى  خالل فاعليات االسبوع " البيئة وعالقتها باألورام " بعنوان حضور ندوة  -

        12/2017بتاريخ جامعة المنوفية  -كلية التمريضل الثانى

البيئى  الثقافى    خالل فاعليات االسبوع"الوعى المجتمعى نحو اإليدز" بعنوان حضور ندوة  -

   12/2017/ 6بتاريخ   جامعة المنوفية  -كلية التمريضل الثانى
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 :  ورش العمل**      

الحضور والمشاركة فى ورشة عمل عن "مهارات القيادة"  بمركز سوزان مبارك اإلقليمى   -

  2009ابريل   19يخ  لصحة األم وتنمية المرأة بجامعة اإلسكندرية بتار

بكلية تمريض   Student Assessment Workshop""حضور ورشة عمل بعنوان  -

الرياض بالمملكة   –الحرس الوطني/ جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 

 .2010يناير  18بتاريخ  العربية السعودية 

معة جا /بعمادة شئون المكتبات" "EDU SEARCHحضور ورشة عمل بعنوان   -

    2011فبراير  20بتاريخ الرياض بالمملكة العربية السعودية   –األميرة نورة

  – العلميوصياغة أدوات البحث  إعدادورشة العمل بعنوان " كيفية في  فعاليات المشاركة  -

  2012 -11 -28جامعة بنها    –والمالحظة" بكلية التمريض   االستبيان

 التمريض" فيالنقص  إدارة استراتجيات" بعنوان المشاركة في  فعاليات ورشة العمل  -

 جامعة المنوفية. –بكلية التمريض  4/2/2013بتاريخ 

"المعايير الجديدة ومؤشرات اإلعتماد طبقا لدليل اإلعتماد  حضور  ورشة العمل بعنوان  -

جامعة المنوفية بتاريخ   –لمنعقدة بكلية التمريض ا  للكليات ومعاهد التعليم العالى "

26/10/2016. 



 

من خالل المساهمة فى تنظيم ورشة العمل بعنوان "المعايير   المتميزة و الفعالة لمشاركة ا -

 الجديدة ومؤشرات اإلعتماد طبقا لدليل اإلعتماد للكليات ومعاهد التعليم العالى "  المنعقدة

 .26/10/2016جامعة المنوفية بتاريخ  –بكلية التمريض  

  ة"الريادبعنوان تنظيم و التحدث في ورشة عمل من خالل الفعالة والمشاركة المتميزة  -

-20كاديمى بما يتسق مع متطلبات الجودة واالعتماد" المنعقدة بتاريخ:ألواالرشاد االعلمية 

21/9/2017. 

  الصيدلة لقطاعات المرجعية األكاديمية القومية المعايير" حضور ورشة عمل بعنوان -

  وتعزيز الجسور مد)  بعنوان التعليم لجودة الرابع الدولي ربالمؤتم  "والطب والتمريض

أبريل   24-23واالعتماد بتاريخ  التعليم جودة لضمان القومية الهيئة  عقدته والذي( الثقة

2017. 

بعنوان "    تنظيم و التحدث في ورشة عمل الل من خ المتميزة و الفعالة المشاركة  -

بما يتسق مع متطلبات الجودة واإلعتماد " المنعقدة بكلية    مواصفات الورقة اإلمتحانية

 .19/4/2018 -18جامعة المنوفية بتاريخ  –التمريض 

 التعريفبعنوان " تنظيم و التحدث في ورشة عمل من خالل  المتميزة و الفعالة المشاركة  -

" بكلية التمريض جامعة للكليه الحاكمه االستراتيجيه والقيم والرساله واالهداف بالرؤية

 .8/7/2018المنوفية  بتاريخ



 

المنعقدة بكلية   "التصحيح األلكترونى" الحضور والمشاركة الفعالة فى ورشة عمل بعنوان  -

 .25/8/2018جامعة المنوفية بتاريخ  –التمريض 

من خالل المساهمة فى تنظيم ورشة العمل لالطالع على   المتميزة و الفعالة المشاركة  -

واالعتماد والوارد من   معايير الجديدة النارس الجديد المستحدث من الهيئة القومية للجودة 

وعمل مقارنة  بينة وبين النارس القديم    Student Competancyلجنة القطاع  بإستخدام 

 .14/12/2019لسد الفجوة  وذلك بوحدة الجوه يوم األحد الموافق 

بكلية التمريض   فعاليات ورشة العمل  الميدانية التنسيق والتنظيم والمشاركة  الفعالة في   -

دة واإلعتماد  جامعة المنوفية من قبل اتحاد الجامعات العربية والمجلس العربى لضمان الجو

 .28/9/2019والجمعية العلمية لكليات التمريض العربية  

قواعد و نظام عمل اللجنة العلمية لقطاع التمريض الدورة حضور ورشة عمل بعنوان "  -

 .8/12/2019جامعة المنوفية بتاريخ  –" المنعقد في كلية التمريض الثالثة عشر

حضور  ورشة العمل بعنوان " كيفية تطوير اإلمتحانات  وكيفية وضع األسئلة " المنعقدة  -

 .11/11/2019جامعة المنوفية بتاريخ  –اراة التمريض بكلية التمريض  بقسم إد

لمناقشة الدبلومات المهنية  ورشة عمل  من خالل المساهمة فى المتميزة و الفعالة المشاركة  -

بمحافظة   الصحية  دمةالتي ستمنحها الكلية لخريجي كليات التمريض للنهوض بالخ  الجديدة

 .  4/3/2020المنوفية المنعقدة بتاريخ 



 

" المقدمه  العالي التأثير معامل ذات المجالت في الدولي النشر" بعنوان حضور ورشة عمل -

مع  السويس بالتعاون قناة جامعة والفنادق، السياحة كلية والبحوث، العليا الدراسات من وكالة

بتاريخ  ربية  الع الجامعات اتحاد عن المنبثقة والفنادق السياحة وأقسام ومعاهد كليات جمعية

27/10/2020. 

المنعقدة بقسم إداراة التمريض   "Test Construction" حضور  ورشة العمل بعنوان  -

 .5/1/2020جامعة المنوفية بتاريخ  –بكلية التمريض  

المنعقدة  "اإلختبارات اإللكترونية وكيفية بناء بنوك األسئلة" حضور ورشة عمل بعنوان  -

 1/2020/ 2-1ة بتاريخ جامعة المنوفي –بكلية التمريض  

 :  الدورات التدريبية**       -

بمركز التدريب والتطوير    "االعتماد األكاديمي والتقويم الذاتي األولى" حضور دورة بعنوان   -

بتاريخ   الرياض بالمملكة العربية السعودية  –التربية/ جامعة األميرة  نورة بنت عبد الرحمن ة بكلي

 .   2010يناير   16الموافق  1-2/2/1431

  ة بكلي  "مفهوم الجودة وأسس تطبيقها فى المؤسسات األكاديمية" حضور دورة بعنوان   -

الرياض بالمملكة العربية السعودية   –التمريض/ جامعة األميرة  نورة بنت عبد الرحمن 

 .   2010اير ين  9الموافق  23/1/1431بتاريخ

بالمركز الوطني للتعلم االلكتروني   "أنشطة عملية في التعلم االلكتروني" حضور دورة بعنوان   -

ابريل   4الموافق   19/4/1431بتاريخ   الرياض بالمملكة العربية السعودية –والتعلم عن بعد 

2010  . 

اللكتروني والتعلم  "  بالمركز الوطني للتعلم ا"التعلم االلكتروني وأدواتهحضور دورة بعنوان   -

 .  2010ابريل   6الموافق  21/4/1431بتاريخ  الرياض بالمملكة العربية السعودية  –عن بعد 



 

بكلية   "توصيف البرامج الدراسية في الجامعات والمؤسسات األكاديمية" حضور دورة بعنوان   -

  19/6/1431ريخ بتا الرياض بالمملكة العربية السعودية  –جامعة األميرة نورة /الخدمة االجتماعية

 .   2010يونيو   2الموافق 

بكلية   مفهوم االعتماد االكاديمى ومتطلباته فى مؤسسات التعليم العالى" حضور دورة بعنوان  "  -

-   12بتاريخ  الرياض بالمملكة العربية السعودية  –جامعة األميرة نورة /الخدمة االجتماعية

 .  2009ديسمبر  30- 29الموافق  13/1/1431

جامعة   /بكلية الخدمة االجتماعية " متطلبات جودة البحوث العلمية" بعنوان    حضور دورة -

ديسمبر   20- 19الموافق  3/1/1431 – 2بتاريخ  الرياض بالمملكة العربية السعودية  –األميرة نورة

2009  . 

  –جامعة األميرة نورة /بكلية التمريض  " معايير االعتماد االكاديمى" حضور دورة بعنوان   -

 . 2010مايو  5الموافق  21/5/1431بتاريخ بالمملكة العربية السعودية الرياض 

بالمركز الوطني للتعلم   " أدوات الفصول االفتراضية في جسور " حضور دورة بعنوان   -

  15 الموافق 9/1/1432بتاريخ   الرياض بالمملكة العربية السعودية –االلكتروني والتعلم عن بعد 

 .   2010ديسمبر 

  /بكلية الخدمة االجتماعية " تقويم أداء الطالب وقياس مستوى تحصيلهم" ن  حضور دورة بعنوا  -

ديسمبر   19الموافق  13/1/1432بتاريخ   الرياض بالمملكة العربية السعودية –جامعة األميرة نورة

2010  . 

بكلية   "  الجودة في التقويم الشامل )توصيف البرامج والمقررات(" حضور دورة بعنوان   -

  4الموافق  29/1/1432بتاريخ   الرياض بالمملكة العربية السعودية –األميرة نورة  جامعة  /العلوم

 .   2011يناير 

  –جامعة األميرة نورة  /بكلية االدارة واالعمال "  تعزيز ثقافة الجودة" حضور دورة بعنوان   -

 .     2011فبراير  20الموافق   17/3/1432بتاريخ الرياض بالمملكة العربية السعودية 



 

  –جامعة األميرة نورة  /بكلية التمريض  "  توصيف وملف وتقرير مقرر" ورة بعنوان  حضور د  -

 العربية السعودية .  الرياض بالمملكة

-12-15الفترة من  في"  اإلدارية مجال " تنمية المهارات  في المشاركة فى تنفيذ الدورة التدريبية  -

المنوفية بإلقاء  ة بمحافظة يحالص  الشئون وذلك بمركز التدريب بمديرية 2012-12-18حتى  2012

 ادارة الوقت وصنع القرار"  محاضرة بعنوان "محاضرة 

مكافحة العدوى بمركز الخدمة العامة /كلية التمريض جامعة  بالتدريس فى برنامج  لمشاركةا -

 : بعنوان  ات محاضر بالقاء  المنوفية 

  7/1/2013  "لمكافحة العدوى اإلحتياطات القياسية العامة"

   1/2013/  14 " ساسية لمنع انتشار العدوىالقواعد اال" 

 23/1/2013بتاريخ   " أهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية " 

 2013/ 6/11 " الصحية يتاريخ  بالمنشآت  العدوى مكافحة" 

"Concepts of Infection Control"    3/2014/ 20بتاريخ 

"Standard Precautions and Personal Protective Equipment( PPE)" 

 3/4/2014بتاريخ 

التخلص اآلمن من النفايات  و الرعاية الصحية الطبية   خلفات مالتعامل مع كيفيه " 

 .2/12/2014بتاريخ  " الطبية

 

   



 

االسعافات االولية بمركز الخدمة العامة /كلية التمريض جامعة  بالتدريس فى برنامج  لمشاركةا -

 ات بعنوان: محاضر بالقاء  المنوفية 

"Shock"  2013/ 28/12بتاريخ 

"Wound & bleeding Care"   1/1/2014بتاريخ 

 4/12/2014,   5/1/2014بتاريخ  " االسعافات االولية للحروق " 

 30/1/2014بتاريخ   " مقدمه عن االسعافات االولية وشنطة االسعافات" 

 10/8/2014بتاريخ  " اإلسعافات األوليةو التسمم " 

اعد والتي عقدها مشروع تنمية قدرات حضور الدورات التدريبية الخاصة بالترقية ألستاذ مس  -

 : وهى  المنوفية بجامعة   FLDCأعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 م. 2009/ 31/3الى 29 في الفترة من " التخطيط االستراتيجي" 

 م.   2009/ 18/8إلى   16في الفترة من   "مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية " 

 م.  25/8/2009الى  23في الفترة من    " الساعات المعتمدة" 

 م.  1/9/2009إلى   30في الفترة من   " الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية" 

 م.   8/9/2009الى  6في الفترة من    " نظم االمتحانات وتقويم الطالب" 

 م 15/4/2015الى 14الفترة من  في  " الجامعة والمجتمع" 

حضور دورة تدريبية بعنوان " كيفية استخدام قواعد البيانات العالمية" بقاعة المؤتمرات بادارة   -

 .  19/11/2015 – 18/11الجامعة فى الفترة من 

  ومعاهد   لكليات  التعلم  نواتج  وتقويم  والمقررات  البرامج  "توصيفحضور دورة تدريبية بعنوان   -

 . 7/2/2017 - 2/  5من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  فى الفتره منالعالى"  التعليم 



 

العالي" من الهيئة القومية   التعليم  ومعاهد   لكليات  الذاتى حضور دورة تدريبية بعنوان "التقويم  -

 .2017/ 2/2 - 1/  31لضمان الجودة واإلعتماد  فى الفتره من

العالى" من الهيئة القومية   التعليم  ومعاهد  لكليات  الخارجية  حضور دورة تدريبية بعنوان "المراجعة -

 .9/8/2018 - 8/  7لضمان الجودة واإلعتماد  فى الفتره من

العالي" من الهيئة   التعليم ومعاهد   لكليات  اإلستراتيجى  حضور دورة تدريبية بعنوان "التخطيط  -

 . 2/8/2018  - 8/  1مان الجودة واإلعتماد  فى الفتره منالقومية لض

حضور دورة تدريبية بعنوان " برنامج إدارة بنوك األسئلة" بمركز القياس والتقويم بادارة الجامعة   -

 .  2/2020/ 26 – 24/2فى الفترة من 

 :ةوالجامع ةداخل الكلي "كمتدرب"التى حضرتها  التخصصيةالدورات التدريبية **

حضور الدورة التدريبية التخصصية بعنوان "الكفاءة في التعامل مع القضايا و إدارة االزمات في   -

م بمركز   18/12/2019حتي  15/12/2019( أيام المقدمة في الفترة من 4المؤسسات " لمدة )

 ة. جامعة المنوفي -كلية التمريض  –الخدمة العامة 

(  4حضور الدورة التدريبية التخصصية بعنوان "اإلدارة المتقدمة لمنظومة التميز و االبداع" لمدة ) -

كلية   –م بمركز الخدمة العامة  2019/ 21/11حتي  18/11/2019أيام المقدمة في الفترة من 

 جامعة المنوفية.   -التمريض 

( أيام المقدمة في  4بشرية" لمدة )حضور الدورة التدريبية التخصصية بعنوان " إدارة الموارد ال -

جامعة   -كلية التمريض  –م  بمركز الخدمة العامة  20/9/2019حتي  17/9/2019الفترة من 

 المنوفية.  



 

 :ةوالجامع ةالكلي وخارج داخل "كمدرب" شاركت فيهاالدورات التدريبية التى **

 

 العمليات  غرفة في ةالتمريضي الرعاية ممارسة  كمدرب فى برنامجالمشاركة المتميزة و الفعالة  ▪

التعليمية   والمعاهد  للمستشفيات  العامة الفنية بالهيئة الشؤون تدريب  والطوارئ المنعقد فى مركز

 .2020/ 9/1حتى  11/2019/  13فى الفتره من 

 العناية  وحدة في التمريضية الرعاية ممارسة كمدرب فى برنامجالمشاركة المتميزة و الفعالة  ▪

التعليمية فى  والمعاهد  للمستشفيات  العامة الفنية بالهيئة الشؤون تدريب  المركزة المنعقد فى مركز

 . 2019/ 9/ 6حتى    2019/ 4/  25الفتره     من

كمدرب فى  البرنامج التدريبى الخاص بتدريب أفراد هيئة    المشاركة المتميزة و الفعالة  ▪

لقاء محاضرات  التمريض بقاعة التدريب بمديربة الشئون الصحية بمحافظة المنوفية وذلك بإ

بعنوان " مكونات العملية األدارية والمبادئ األساسية لالدارة الناجحة "   المنعقدة يوم اإلثنين  

10 /12/2018 . 

بعنوان "الجودة فى لمساهمة بإلقاء محاضرة كمدرب من خالل ا المتميزة و الفعالة المشاركة  ▪

ر القياسية للقيادى الفعال"وذلك الرعاية الصحية المقدمة  " وكذلك محاضرة بعنوان "المعايي

 بمديرية الشئون الصحية بمجافطة المنوفية   2018/ 11/ 28بتاريخ  

فى الدورة التدريبية  المنعقدة فى   لمساهمةكمدرب من خالل ا المتميزة و الفعالة  المشاركة ▪

مديربة  بقاعة التدريب ب 2017/ 29/3مجال " تنمية المهارات اإلداراية " المنعقدة يوم األربعاء 

كيفية صنع القرار  –الشئون الصحية بمحافظة المنوفية وذلك بإلقاء محاضرات " حل المشكالت 

 الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة". –

 

-  



 

 المشروعات البحثية بالكلية -5

 بالكلية   ) QAAPشروع إنشاء مشروع داخلي للجودة واالعتماد ) اإلشتراك بم -

 اتمشروعل ر التعليم العالىمقدم لوحدة ادارة مشروعات تطوي   المساهمة كاستشاري بمشروع -

 بعنوان 21/2/2015المرحلة الثالثة والموافق علية بتاريخ  المشاركة الطالبية لدعم التميز

 " رفع الوعى الصحى لدى طالب جامعة المنوفية تجاه االسعافات االولية"             

لكليات بالنسبة ( Erasmus Plusبمشروع اإلتحاد األوروبي )عضو جودة المساهمة ك -

 التمريض ) بجامعات اسيوط , االسكندرية , و المنوفية( بعنوان:

"New post graduate Medical & Nursing Programs in (Hepato Pancreatic 

Billiary system and Liver Transplantation (H.P.B)" 

 ماجستير   بلبرنامج  الخاص االئحة  بمراجعةتم المشاركة  -

Master Degree in Critical Care Nursing in Hepato Pancreatic Billiary 

system and Liver Transplantation (H.P.B).  

 لبرنامج الخاص دبلوماالئحة  بمراجعةالمشاركة   تم -

 Deploma Degree in Critical Care Nursing in Hepato Pancreatic Billiary 

system and Liver Transplantation (H.P.B) .   



 

 

 

 

 

  االبحاث العلمية المنشورة  -6

 منشورةال بحاثأل( لitations)Cبعدد االستشهادات بيان 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

  أنشطة داخل الكلية   -7

 2014/2015وكذا العام الجامعى  2008/2009للعام الجامعي  العالقات الثقافية  لجنةعضو  -

 2012/2013عضوا بمجلس قسم ادارة التمريض للعام الجامعى  -

 2012/2013ات للعام الجامعى الحاسبات والمعلوم لجنةعضو  -

رئيس لجنة االشراف على االنتخابات الطالبية ) اتحاد الطالب(  الفرقة االولى بكلية التمريض   -

 2012/2013للعام الجامعى 

 2013/2014نائب مدير وحدة الجودة للعام الجامعى  -

 وحتى االن  2014من سبتمبر بالكليةمدير وحدة الجودة  -

 2014/ 2013للعام الجامعى   االدراسات العلي  لجنةعضو  -

 2013/2014تطوير المناهج للعام الجامعى   لجنةعضو  -

   .وحدة الجودة إدارةمجلس  فيعضو  -

 2014/2015عضو بمجلس الكلية للعام الجامعى  -

 2014/2015الجودة للعام الجامعى  لجنةعضو  -

 الجامعةعضو اللجنة المشكلة لشراء كتب باألمر المباشر والمعتمدة من السيد رئيس  -

  .2015/  2014للعام الجامعى 

 (.2015 -2014المشاركة فى المقابلة الشخصية للطلبة الجدد للعامى الجامعى  )  -

 2012/2013للعام الجامعى المشاركة في لجان اإلعداد وتنظيم االمتحان للفرق األربع بالكلية  -

 بالكلية   األولىاالمتياز والفرقة االكاديمى لطالبات الفرقة الرابعة  و ركة فى نشاط اإلرشاد االمش. -

 2013-2012 / 2008 -2007عوام الجامعية ألل الثانيةالمشاركة  في أعمال الكنترول للفرقة  -

 2008/2009وايضا  كعضو بكنترول الدراسات العليا للعام الجامعى   



 

 :العلمي**أنشطة خاصة بتطوير القسم  

  عمال الجودة بقسم إدارة التمريض ألمنسق  -

وذلووك التمووريض  إدارةمجووال  فوويالتمووريض بمووا هووو جديوود  إدارةلمووادة  العلموويير المحتوووى تطووو -

 العلميالعلمية فيما يتناسب مع المقرر  األبحاث باالستعانة بنتائج 

 مشاركة القسم العلمي فى كتابة الرؤية والرسالة الخاصة بالقسم  -

 رحلة البكالوريوسلم إدارة التمريض المشاركة في تعديل الالئحة الداخلية لقسم  -

 مشاركة القسم العلمي فى كتابة وتطبيق الخطة البحثية للقسم  -

لمرحلة الماجستير والدكتوراه  إدارة التمريض مشاركة القسم العلمي في كتابة الالئحة الداخلية لقسم  -

 بنظام الساعات المعتمدة

لودكتوراه بقسوم إدارة المشاركة في إعداد الخطط الدراسوية لمرحلتوي البكوالوريوس والماجسوتير وا -

 التمريض .

  الالئحة الداخلية المنظمة ألداء طالبات االمتياز أثناء فترة التدريب بقسم إدارة التمريض  حديث ت -

المشوواركة فووى عموول  خطووة توودريب لطالبووات االمتيوواز بالوحوودات الخاصووة المختلفووة بالمستشووفيات  -

 المختلفة طبقا لالئحة الكلية . 

 عند بدء التدريب بالمستشفيات المختلفة سنويا.  االمتيازلطالبات   تعريفيمج  برنا المشاركة فى إعداد  -

 

 

 

 



 

الكلية و  الجامعه و ب األداء  وتطوير الجودة ضمان وحدةب **أنشطة خاصة 

 القسم العلمي: 

 أوال: أنشطة خاصة بوحدة ضمان الجودة على مستوى جامعة المنوفية 

 

 المتابعة والدعم الفنى الخاص بكليات جامعة المنوفية.  عضو بفريق ▪

المشاركة بفريق زيارة الدعم الفنى والمتابعة الخاص لكلية العلوم التى تمت يوم األربعاء   ▪

 .  30/10/2019الموافق 

تى تمت  المشاركة بفريق زيارة الدعم الفنى والمتابعة الخاص لكلية الحاسبات والمعلومات ال ▪

 2019/ 11/ 26يوم الثالثاء الموافق  

يوم  التى تمت المتابعة الخاص لكلية األقتصاد المنزلى والمشاركة بفريق زيارة الدعم الفنى  ▪

 . 29/12/2019األحد الموافق 

 ثانيا: أنشطة خاصة بوحدة ضمان الجودة على مستوى كلية التمريض 

 2013منسق لزيارة المحاكاه للتاهيل لالعتماد والجودة وذلك ب فبراير عام  ▪

 30/4/2014حتى  27/4/2014منسق وميسر لزيارة االعتماد والجودة عن الفترة من  ▪

 تى االنح 2014 9//1جامعة المنوفية - كلية التمريض  مديرة وحدة الجودة بالكلية ▪

االشووتراك فووى مراجعووة وتحووديث المعووايير االكاديميووة للهيئووة القوميووة لالعتموواد والجووودة  ▪

(NARS 2009 ) 

 القيام باعداد التقرير النهائى والمستندات الداعمة للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  ▪

 2013/2014  -  2012/2013القيام بمراجعة الدراسة الذاتية للكلية لالعوام الجامعية  ▪

القيام بمراجعة معايير التقويم واالعتمواد الخاصوة بمحوور القودرة المؤسسوية موع مسوئولى  ▪

 المعايير بالكلية

القيام بمراجعة معايير التقويم واالعتمواد الخاصوة بمحوور الفاعليوة التعليميوة موع مسوئولى  ▪

 المعايير بالكلية

الملتقى القومى األول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض بالجامعات   عليات بفا  المشاركة ▪

بعنوان "التعاون والتنافسية: نحو خريج ذو جودة  المصرية بكلية التمريض جامعة القاهرة

بقاعة االحتفاالت بكلية    2/2019/ 25 - 24المقام بتاريخ  " عالية بمؤسسات الرعاية الصحية



 

ممارسات المتميزة لوحدة ضمان الجودة لل توضيحى عرضوذلك ب ض بجامعة القاهرةالتمري

 بكلية التمريض جامعة المنوفية. 

العلمى األول لوحدة التعليم والتدريب الطبى  المستمر بالمستشفيات  اليوم عليات بفا  المشاركة ▪

الجامعية بعنوان "     السالمة  والصحة المهنية  فى بيئة العمل  " بالتعاون مع وحدة ضمان  

خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب  و شئون   –الجودة بالكلية والمستشفيات الجامعية 

 11/3/2018التمريض  بكلية الطب جامعة المنوفية بتاريخ

بما يتفق مع متطلبات   من األقسام العلميةاالسئلة  مراجعة بنوكلجنة استالم و عضو بفريق  ▪

  2020/ 2019للعام األكاديمى  مرحلة البكالوريوس بالكلية بمقررات  الخاص  الجودة واالعتماد 

– 2020/2021  . 

( للكلية وذلك إلعداد الخطة SWOT analysisفى عمل التحليل االحصائى )المشاركة  ▪

 .2025:2020األستراتيجية للفترة  

منسق وميسر للزيارة الميدانية من قبل اتحاد الجامعات العربية والمجلس العربى لضمان  ▪

 .2019/ 9/ 28بتاريخ  الجودة واإلعتماد والجمعية العلمية لكليات التمريض العربية وذلك 

الحضور فى فاعليات  المؤتمر الدولي  األول لمركز ضمان الجودة واإلعتماد بعنوان      ▪

  10-9"جودة التعليم وريادة األعمال  " الذى عقد فى رحاب جامعة  المنوفية بتاريخ 

 . 2018سبتمبر

 .2020-2019/ 2019 -2018/  2018 -2017عضو لجنة تطوير المناهج للعام الجامعى  ▪

 والرساله واالهداف بالرؤية بعنوان " التعريفورشة عمل بعنوان ورشة عمل  اعداد والقاء ▪

للكليه" ألعضاء الهيئة المعاونة المستجدين بالتعيين باالقسام   الحاكمه االستراتيجيه والقيم

 .2018/ 7/ 8العلمية والمنعقدة بوحدة الجودة بالكلية  بتاريخ

بما    بعنوان "   مواصفات الورقة اإلمتحانيةورشة عمل بعنوان ورشة عمل  اعداد والقاء ▪

 " ألعضاء هيئة التدريس والمنعقدة بوحدة الجودة بالكلية يتسق مع متطلبات الجودة واإلعتماد 

 . 4/2018/ 19 -18بتاريخ  



 

التدريب بالتدريس بطريقة الكفايات الصادرة من من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد   ▪

 مد ) بعنوان التعليم لجودة الرابع الدولي بالمؤتمر" وذلك حضور ورشة  بفاعليات  2017لعام 

-23واالعتماد بتاريخ  التعليم جودة لضمان القومية الهيئة عقدته والذي( الثقة يزوتعز  الجسور

   .2017أبريل  24

كاديمى بما يتسق مع متطلبات  ألالعلمية واالرشاد ا ة"الرياد بعنوان ورشة عمل  اعداد والقاء ▪

 الكلية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنعقدة بوحدة الجودة ب الجودة واالعتماد"

 . 9/2017/ 21-20بتاريخ: 

 وحتى االن.    2015من سبتمبر  بالكليةومديرا للوحدة وحدة الجودة  إدارةمجلس  فيعضو  ▪

 عقد االجتماعات الدورية بوحدة الجودة بالكلية لمتابعة العمل فى معايير الجودة.  ▪

 . 2020:2017   /  2017:2015  للفترة منالقيام بمراجعة الدراسة الذاتية للكلية  ▪

تشكيل الهيكل اإلدارى والتنظيمى للوحدة واختيار اعضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوى  ▪

 برة فى مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة.الخ

 القيام بمراجعة معايير التقويم واالعتماد مع مسئولى المعايير بالكلية.  ▪

المقررات لمرحلتى الماجيستير والدكتوراه لجميع  وتوصيف برامج توصيف الالقيام بمراجعة  ▪

 االقسام العلمية بالكلية. 

 بمراجعة توصيف المقررات لمرحلة البكالوريوس بالكلية.   القيام ▪

 المقررات لمرحلة البكالوريوس بالكلية. وتقرير برنامج تقرير الالقيام بمراجعة   ▪

 السنوى للكلية.   التقويم الذاتى فى اعداد تقريرالمشاركة  ▪

 . عداد تقرير سنوى عن االداء بالوحدةالقيام با  ▪

 ةالسنوية بالوحد العمل  ةإعداد خط ▪



 

 .إلشراف على تقديم الدعم الفنى من الوحدة ألقسام الكلية ا ▪

 .حضور جلسات مجلس الكلية لعرض أنشطة وإنجازات وتوصيات وحدة ضمان الجودة ▪

المشاركة فى المؤتمرات, الندوات, ورش العمل والدورات التدريبية فى مجال التطوير   ▪

   . وضمان الجودة

 أنشطة داخل الجامعة    -8

امة للتمريض المصرى باليوم العالمى للممرضة  احتفال النقابة العالحضور والمشاركة فى  -

 12/7/2017بتاريخ  و   19/6/2014بمستشفى شبين الكوم التعليمى بتاريخ 

المشاركة بالتدريس في برنامج الدورة التدريبية لقيادات التمريض المختلفة التابعة   -

 ادارة الوقت وصنع القرار" " لمديرية الشئون الصحية  بتدريس محاضرة بعنوان :

 إلى 22/2/2009الفترة من  فيريب عن برنامج الكنترول الجديد حضور برنامج التد -

 والذي نظمته شركة ) أنفورماتيك(. 23/2/2009

حضور اللجان الثالثية لعرض األختبارات الخاصة بتدريس مادة أدارة التمريض لمرحلة  -

 البكالوريوس

ة التمريض اإلشراف على التدريب العملي لطالبات التمريض بمرحلة االمتياز بقسم أدار -

  2013-2012/  2009-2008/  2008 -2007وكذلك تقييم أدائهن لالعوام الجامعية 

 .وحتى االن



 

بقافلتين  دارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئةلإل المشاركة بالقوافل الطبية التابعة -

 2014 -2013للعام الجامعى بعنوان:"التغذية السليمة" , " النظافة الشخصية"

منوفية  لتدريب  –ل تعاون مع مستشفى العربى الدولى بأشمون و بروتوك عقدتوقيع  -

واالشراف الدورى على تدريب الطالبات   2015 -2014طالبات اإلمتيازللعام الجامعى 

 بالمستشفى.

بتاريخ  2014/2015المشاركة بالحضور باحتفال الجامعة بعيدها السنوى للعام الجامعى  -

25/12/2014 

منوفية باليوم  –بأبو رقبهمستشفى العربى الدولى بأشمون باحتفال  المشاركة بالحضور -

 12/5/2015العالمى للتمريض  بتاريخ 

سعافات االبعنوان" التمريضية التى قامت بها الجامعة و الكلية  قافلةالالمشاركة في  -

وذلك يوم درسة السالم اإلبتدائية بشبين الكوم بم " الصحية لألطفالالتغذية   و ولية األ

 . 13/11/2017 األثنين الموافق

وكيل الكلية  ودريس بالكلية برئاسة عميد الكلية وفد من أعضاء هيئة الت المشاركة مع  -

سرطان األطفال  مستشفى مؤسسة" بزيارة إلى   لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 .12/12/2018بتاريخ  فى زيارة مجتمعية ودية للترفيه عن األطفال المرضى "57357

المشاركة بالتدريس فى الدورة التدريبية  المنعقدة فى مجال " تنمية المهارات اإلداراية "  -

بقاعة التدريب بمديربة الشئون الصحية بمحافظة  29/3/2017المنعقدة يوم األربعاء 

الجودة فى  –ع القرار كيفية صن  –المنوفية وذلك بإلقاء محاضرات " حل المشكالت 

 الرعاية الصحية المقدمة".

بعنوان "الجودة فى الرعاية بإلقاء محاضرة المشاركة بالتدريس فى الدورة التدريبية   -

الصحية المقدمة  " وكذلك محاضرة بعنوان "المعايير القياسية للقيادى الفعال"وذلك 

 ية بمديرية الشئون الصحية بمجافطة المنوف 28/11/2018بتاريخ 



 

المشاركة بالتدريس فى  البرنامج التدريبى الخاص بتدريب أفراد هيئة التمريض بقاعة  -

التدريب بمديربة الشئون الصحية بمحافظة المنوفية وذلك بإلقاء محاضرات  بعنوان " 

مكونات العملية األدارية والمبادئ األساسية لالدارة الناجحة "   المنعقدة يوم اإلثنين 

10/12/2018. 

 بيان بشهادات الشكر و التقدير 

 
الملتقكى  عليكاتبفا للمشكاركةو ذلك  القكاهرة جامعكة كليكة التمكريض مكن شككر و تقكدير  شهادة ▪

 .2019فبراير  القومى األول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض بالجامعات المصرية

بة العامكة لتمكريض مصكر بخكالش الشككر وعلكيم التقكدير من مجلس النقا شكر و تقدير شهادة ▪

  والعرفان لسيادتكم لم قدمتوه من جهد بناء لإلرتقاء بمهنة التمريض .

 من نقابة األطباء شكر و تقدير شهادة ▪

االسكبو  الققكافى البي كى القكانى لكليكة فاعليكات  إعداد وتنفيك  للمشاركة فى شهادة شكر و تقدير ▪

 2018-2017فية للعام االكاديمى جامعة المنو -التمريض 

للمشكاركة الفعالكة فكي  فعاليكات ورشكة العمكل  الميدانيكة بكليكة التمكريض  شهادة شكر و تقكدير ▪

جامعة المنوفية من قبل اتحكاد الجامعكات العربيكة والمجلكس العربكى لضكمان الجكودة وا عتمكاد 

 28/9/2019والجمعية العلمية لكليات التمريض العربية  

)رابطة أطبكاء الكبكدوالجهاا الهضكمى واألمكرا   نقابة أطباء المنوفيةمن و تقدير  شكر شهادة ▪

حقوق  –اليوم العلمى للرابطة تحت عنوان "التمريض: كيان  علياتبفا للمشاركةوذل   المعدية(

 .2019فبراير   من 20واجبات"المقام بتاريخ  –

 المؤتمرالمقكام تنلكيم في للتفاني "وذل األول ا فريقى الصحة مؤتمرمن "شكر و تقدير  شهادة ▪

 .2019فبراير   من 1يناير حتى   29بتاريخ  بالقاهرة



 

 بيان برسائل الماجستير والدكتوراه التي تم االشراف عليها 
 ( وفيةجامعة المن –)كلية التمريض 

 
 

نو   م

 الرسالة
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 

عنوان الرسالة باللغة 

 العربية 

اسم 

 الطالب

حالة 

شراف   ا

 على الرسالة

دكتوراه   1

     

Developing an Effective 

Workplace Violence 

Preventive Program for 

Nursing Personnel: As a 

Mean to Reduce Nursing 

Turnover. 

وضع برنامج وقائى 

فعال للعنف فى مكان 

العمل ألفرادالتمريض 

كوسيلة لتخفيض 

التحول عن عمل 

 .التمريض 

شيماء عبد 

العظيم  

 الشال

 تمت المناقشة 

2016 

دكتوراه   2

     

Evaluation of Hospital Waste 

Management System in 

Monoufia Governorarte 

Hospitals. 

تقيم إدارة النفايات 

بمستشفيات محافظة 

 المنوفية. 

آمنة عبد 

الرحيم  

السيد 

 السيسى 

 تمت المناقشة 

 2020سبتمبر

دكتوراه   3

     

Effect of Lean Strategies 

Utilization Program on 

Occupational Safety for Front 

Line Nurse Manager. 

برنامج تثقيفي عن 

دة الشاملة إدارة الجو

 .لمشرفات التمريض 

أحمد السيد 

على ابو 

 على 

شراف  إلا

 مستمر 

 Relationship between nurses ماجستير  4

competencies and quality of 

patient care at intensive care 

units.  

العالقة بين كفاءات 

الممرضين وجودة 

رعاية المريض فى 

 وحدات العناية المركزة 

منى  

طى  عبدالمع

 محمود 

 تمت المناقشة 

 2020مايو  

 Relationship between Work ماجستير  5

Hazards and Quality of 

Nurses’ Work Life at 

Operating Rooms. 

مخاطر  العالقة بين

العمل وجودة الحياة 

العملية للممرضين 

  بغرف العمليات.

اسراء جاد 

 عبد المولى 

 تمت المناقشة 

اغسطس  

2020 

 

 

 

 



 

 نو   م

 الرسالة
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 

عنوان الرسالة باللغة 

 العربية 

اسم 

 الطالب

حالة 

االشراف  

على 

 الرسالة

 Spiritual Leadership and its ماجستير  6

Relation to Organizational 

Trust among Nurses at 

Menoufia University 

Hospitals. 

القيادة الروحية  

وعالقتها بالثقة  

التنظيمية بين  

الممرضين في  

مستشفيات جامعة  

 . المنوفية

ايمان سعيد 

علي عبد 

الرحيم  

 سرور 

تمت 

 المناقشة 

2021 

 Quality of Nursing ماجستير   7

Documentation and its Effect 

on Continuity of patient care. 

  التوثيق  جودة

  وتأثيره  التمريضي

  رعاية  استمرارية على

 مرضى.ال

أحمد 

  ابراهيم

  عبد 

 الرحمن 

تمت 

 المناقشة 

2021 

 Bullying among nurses and ماجستير   8

its effects on Nursing 

Turnover Level at Menoufia 

University Hospital 

االضهاد تجاه  

التمريض وعالقته  

بمستوي تحويلهم من  

مستشفي شبين الكوم  

   الجامعي. 

اسراء 

علي سعد 

 مسلم 

  شرافإلا

 مستمر 

 Organizational Citizenship ماجستير   9

Behaviors and Relationship 

to Internal Marketing of 

Nursing Profession. 

  المواطنه  سلوك

  وعالقته  التنظيميه

 الداخلى بالتسويق

 التمريض.  لمهنة

  عبد  ماجده

 الباسط

 محمد 

 أحمد 

تمت 

 المناقشة 

2021 

 Relationship between ماجستير   10

Servant Leadership and 

Innovative Work Behavior 

among Nurses. 

 القيادة بين العالقة

 العمل وسلوك الخادمة

 الممرضين  بين المبتكر

رزق  آية

  حسنين

 القال

شراف  إلا

 مستمر 

 

 

 

 



 

 

 اقشتهاتم منالتي  الدكتوراهو الماجستير بيان برسائل

 ( جامعة المنوفية –)كلية التمريض 

 

 م

 نو  

 الرسالة
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 

عنوان الرسالة باللغة 

 العربية 

اسم 

 الطالب

  نو

 ة المشارك

 Develop an effective دكتوراه  1

preventive program for 

workplace violence for 

nursing personnel as a means 

of allocating Shift from 

nursing work  

وضع برنامج وقائى  

فعال للعنف فى مكان  

العمل ألفرادالتمريض 

كوسيلة لتخفيض التحول  

 . عن عمل التمريض 

شيماء  

 الشال 

عن 

 المشرفين 

 Evaluation of Hospital دكتوراه  2

Waste Management System 

in Monoufia Governorarte 

Hospitals. 

تقيم إدارة النفايات  

بمستشفيات محافظة  

 المنوفية. 

آمنة عبد 

الرحيم  

السيد 

 السيسى 

عن 

 المشرفين 

 Role of the emotional ماجستير  3

intelligence in conflict 

management strategies 

among nurse manager  

دور الذكاء العاطفي 

لمديريات التمريض في  

  .حل إدارة الصراعات 

ماجدة عبد  

المنعم  

 شهاب 

ممتحن  

 داخلى

 Relationship between nurses ماجستير  4

competencies and quality of 

patient care at intensive care 

units  

كفاءات العالقة بين 

الممرضين وجودة  

رعاية المريض فى 

  .وحدات العناية المركزة

منى  

عبدالمعط 

 ى محمود  

عن 

 المشرفين 

 Relationship between Work ماجستير  5

Hazards and Quality of 

Nurses’ Work Life at 

Operating Rooms. 

مخاطر   العالقة بين

العمل وجودة الحياة 

العملية للممرضين  

  ليات.بغرف العم

اسراء جاد 

 عبد المولى 

عن 

 المشرفين 

 
 

 

 



 

 تم االشراف عليها ومناقشاتهاالتي  تيرالماجس بيان برسائل

 بنها / الزقاايق( جامعة  –)كلية التمريض 

 

 م

 نو  

 الرسالة
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 

عنوان الرسالة باللغة 

 العربية 

اسم 

 الطالب

نو  

 المشاركة 

 Perspective of spiritual ماجستير  1

leadership among head 

nurses and it's relation with 

nurses job empowerment. 

منظور القيادة الروحية  

بين رؤساء التمريض  

وعالقتها يالتمكين  

 الوظيفى للممرضين 

خضرة 

الدسوقى 

 أحمد 

تمت  

المناقشة  

مشرف  

 رئيسى 

 Nurse's compliance with ماجستير  2

medication safety measure 

and it is relation to quality 

of nursing care. 

إلتزام الممرضيين  

بمعايير سالمة الدواء 

وعالقته بجودة الرعاية  

 التمريضية  

أسماء 

عبدهللا  

 الشناوى 

تمت  

المناقشة  

مشرف  

 رئيسى 

 Organizational culture as ماجستير  3

perceived by nursing 

personel at Banha and 

Shebin Elkom Univeristy 

Hospitals. 

الثقافة التنظيمية من  

منظور أفراد التمريض  

بمستشفيات بنها وشبين  

 الكوم الجامعية 

أميرة 

محمد عبد 

 المنعم 

ممتحن  

 خارجى

 Nursing personnel ماجستير  4

perception and readiness 

toward of triage nurse in 

Emergency Department. 

إدراك واستعداد أفراد 

التمريض نحو دور  

ة التصنيف فى  ممرض

 قسم الطوارئ 

هالة محمد 

محمد 

 حسن 

ممتحن  

 خارجى

 Awareness and compliance ماجستير  5

about professional ethics as 

perceived by nursing 

personnel and patients. 

الوعى وااللتزام باداب  

المهنة من وجهة نظر  

افراد التمريض 

 والمرضى 

أمانى  

بكرى عبد  

 الموجود 

ن  ممتح

 خارجى

 

 



 

 

 م

 نو  

 الرسالة
 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 

عنوان الرسالة باللغة 

 العربية 

اسم 

 الطالب

نو  

 المشاركة 

 The Relationship between ماجستير  6

Hospital working system 

and nurses motivation in  

Banha Univeristy 

Hospitals . 

العمل   العالقة بين نظام

بالمستشفى وتحفيز  

ممرضى مستشفيات بنها  

 الجامعية. 

مصطفى  

عابد عبد 

 الجيد 

ممتحن  

 خارجى

 Nurses perception of ماجستير  7

empowerment, leader 

empowering behaviors and 

its relations to their job 

satisfaction. 

ادراك التمريض للتمكين  

والسلوكيات التمكينية  

عالقتهم برضاهم  للقائد و

 الوظيفى.

سعاد عبد 

العزيز 

على  

 الخولى 

ممتحن  

 خارجى

  Nurses' organizational trust ماجستير  8

perception  and its relation 

with intention to stay 

working at  Banha 

Univeristy Hospital. 

  ادراك التمريض لمفهوم 

وعالقتة   بالمنظمة الثقة

  في  البقاء بنيتهم فى

  بنها  بمستشفى العمل

 .الجامعي

ماجدة 

السباعى  

محمد 

 سليمان 

ممتحن  

 خارجى

 Clinical rotation and role ماجستير  9

vagueness among nurse 

interns and its effect on 

their self confidence. 

المناوبات االكلينيكية  

وغموض الدور بين  

طالب االمتياز وتأثيرة  

 .ثقتهم بأنفسهم على 

رحاب طه 

 محمد 

ممتحن  

 خارجى

 The relationship between ماجستير  10

Bullying in the nursing 

work environment and the 

quality of work-life at Kafr 

Shukr Central Hospital. 

العالقة بين االضطهاد  

فى محيط العمل 

التمريضى وجودة حياة  

العمل فى مستشفى كفر 

 شكر المركزى. 

هى عباس  ن

محمد 

 السيد 

ممتحن  

 خارجى
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diabgehan@yahoo.com 
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01066927394 

 

 


