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 بالدكتورة / صفاء دياب عبد الوهاب دياب
 
 

 االستاذ المساعد بقسم التمريض النفسي 
 جامعة المنوفية   –كلية التمريض 

 
 

   كلية التمريض جامعة المنوفية  التدريس داخل
 

 بيان بالمواد الدراسية التى قامت بتدريسها لمرحلة البكالوريوس  :أوال
 

في تدريس مادة تمريض الصحة النفسية والعقلية الجزء النظري للعام  االشتراك  •
 وحتى االن للفرقة الرابعة  .   2004/ 2003الجامعي  

 

االشتراك في تدريس مادة تمريض الصحة النفسية والعقلية الجزء العملي للعام الجامعي   •
 للفرقة الرابعة    2010/ 2009وحتى   2004/ 2003

 
 

البحث العلمي في التمريض نظام قديم فصل دراسي ثاني  تدريس مادة مقدمة في طرق  •
 للفرقة الرابعة   2007/ 2006للعام الجامعي  

 

االشتراك في االشراف على الجزء العملي بالمستشفيات لمادة تمريض الصحة النفسية   •
 وحتى االن للفرقة الرابعة  .   2004/ 2003والعقلية للعام الجامعي  

 

                                                                             
 

 لدراسات العليا ل   بتدريسهابيان بالمواد الدراسية التى قامت :ثانيا

 مرحلة الماجستير   -أوالً : 

تدريس مقرر تمريض نفسي عام لقسم التمريض النفسي والصحة النفسية فصل دراسي   •
ساعات  3بواقع   2012/2013,  2010/ 2009,    2007/ 2006ثاني للعام الجامعي  

 ساعات عملي.  6نظري و  



 

تدريس مقرر تمريض نفسي تخصص دقيق لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية    •
  2012/ 2011وحتى العام الجامعي   2008/ 2007فصل دراسي ثالث للعام الجامعي  

 ساعات عملي.  6ساعات نظري و   3بواقع 
 

م التمريض النفسي و الصحة  تدريس مقرر طرق البحث في التمريض النفسي لقس  •
,   2009/2010,    2008/   2007النفسية فصل دراسي ثاني  للعام الجامعي  

 ساعات نظري .  3بواقع  2013/ 2012,   2012/ 2011
 

تدريس مقرر تحليل نقدي للبحوث  لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية فصل   •
,    2010/ 2009,     2008/ 2007,     2007/  2006دراسي  رابع للعام الجامعي 

 ساعات نظري .  3بواقع    2012/ 2011
 

تدريس مقرر علم نفس تربوي لقسم إدارة التمريض فصل دراسي رابع   للعام الجامعي   •
ولقسم تمريض صحة المجتمع فصل دراسي ثاني و رابع للعام الجامعي    2007/ 2006
ولقسم تمريض الصحة النفسية فصل    2010/ 2009,   2007/2008,    2007/ 2006
 ساعة نظري .  2بواقع    2008/ 2007رابع للعام الجامعي   دراسي

 

تدريس مقرر قياس نفسي لقسم التمريض النفسي والصحة النفسية فصل دراسي رابع     •
ولقسم تمريض صحة المجتمع فصل دراسي ثالث للعام    2007/ 2006للعام الجامعي  

امعي  ولقسم تمريض البالغين فصل دراسي ثالث للعام الج  2010/ 2009الجامعي  
ولقسم إدارة التمريض فصل دراسي رابع للعام   2010/2011,    2010/ 2009

ولقسم تمريض األمومة والطفولة فصل دراسي   2009/2010,   2007/ 2006الجامعي  
ساعة نظري عدا قسم   2بواقع  2010/ 2009,    2009/ 2008رابع للعام الجامعي 

 ساعة نظري .   1تمريض الصحة النفسية  
 

النفسي لقسم التمريض النفسي والصحة النفسية فصل دراسي   تدريس مقرر اإلرشاد  •
ساعة   1بواقع    2013/ 2012,    2012/ 2001,   2008/2009رابع  للعام الجامعي  

 نظري . 
 

تدريس مقرر علم نفس اجتماعي لقسم تمريض صحة المجتمع فصل دراسي ثاني للعام   •
 ساعة نظري .  2بواقع    2009/ 2008الجامعي  

 

إكلينيكي لقسم تمريض البالغين فصل دراسي رابع  للعام   تدريس مقرر علم نفس  •
  2بواقع  2013/ 2012,    2010/   2009,    2008/ 2007,    2006/2007الجامعي  

 ساعة نظري . 
 

تدريس مادة المفاهيم و األسس النظرية في التمريض) فصل دراسي أول ( للعام   •
ام العلمية  بواقع  لكل األقس 2013/ 2012حتى العام الجامعي   2010/2011الجامعي  

 ساعة نظري .  2
 



تدريس مقرر الصحة النفسية لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية فصل دراسي   •
 ساعة نظري .   2بواقع    2015/ 2014ثاني  للعام الجامعي  

تدريس مقرر مهارات التواصل في المجال الصحي لقسم التمريض النفسي و الصحة   •
 ساعة نظري .    2بواقع   2015/   2014لجامعي  النفسية فصل دراسي ثاني  للعام ا

 
 

 التدريس لمرحلة الدكتوراه   -:ثانيا
 

تدريس مقرر  تمريض نفسي بالغين لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية فصل   •
 ساعات نظري .   3بواقع     2011/2012دراسي أول   للعام الجامعي 

 

تمريض النفسي و الصحة  تدريس مقرر  نظريات ومفاهيم الصحة النفسية  لقسم ال •
 ساعات نظري .  3بواقع   2012/ 2011النفسية فصل دراسي أول   للعام الجامعي  

 

تدريس مقرر  االتجاهات الحديثة في التمريض لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية   •
ساعات  3بواقع     2014/2015و   2010/2011فصل دراسي ثاني   للعام الجامعي  

 نظري . 
 

التمريض القائم على الدليل لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية فصل  تدريس مقرر  •
 ساعات نظري .   3بواقع    2012/ 2011دراسي ثاني   للعام الجامعي  

 

تدريس مقرر طرق العالج النفسي في التمريض   لقسم التمريض النفسي و الصحة   •
  3بواقع     2012/2013و    2012/ 2011النفسية فصل دراسي ثاني   للعام الجامعي 

 ساعات نظري . 
 

تدريس مقرر تطبيقات البحث العلمي  في التمريض   لقسم التمريض النفسي و الصحة   •
 ساعات نظري .  3بواقع   2013/ 2012النفسية فصل دراسي ثاني   للعام الجامعي 

 
 

تدريس مقرر العالقات اإلنسانية وديناميكية الجماعة لقسم التمريض النفسي و الصحة   •
  3بواقع     2013/ 2012,       2011/ 2011صل دراسي ثالث   للعام الجامعي النفسية ف

 ساعات نظري . 
 

 

تدريس مقرر علم نفس تربوي لقسم إدارة التمريض فصل دراسي ثالث ورابع للعام   •
 ساعة نظري .  2بواقع    2013/ 2012الجامعي  

 

م  تدريس مقرر علم نفس إكلينيكي لقسم تمريض البالغين فصل دراسي رابع للعا •
,    2010/ 2009,   2009/  2008,  2007/2008,   2007/ 2006الجامعي  

 ساعة نظري .  2بواقع   2013/ 2012
 

 



تدريس مقرر  االضطرابات النفسية للمراهقين لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية   •
  3ساعة نظري    2بواقع   2015/ 2014فصل دراسي ثاني ورابع   للعام الجامعي  

 ساعات نظري . 
 

س مقرر  حلقة دراسية في المجال البحثي  لقسم التمريض النفسي و الصحة  تدري •
 ساعات نظري.  3بواقع     2014/2015النفسية فصل دراسي ثاني للعام الجامعي  

 

تدريس مقرر  االضطرابات النفسية للمرأة لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية   •
ساعة   2ساعة نظري    2ع  بواق    2013/2014فصل دراسي ثاني   للعام الجامعي  

 نظري . 
 

تدريس مقرر  االضطرابات النفسية للمسنين لقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية   •
 ساعات نظري   3بواقع     2013/2014  فصل دراسي ثالث   للعام الجامعي

 

 
 

 كلية التمريض  و خارج   جامعة المنوفية التدريس داخل
 

 
 لتدريس في المعهد الفني للتمريض ا
 

و    2012/  2011الئحة قديمة   يس مادة علم نفس المرأة والطفل للعام الجامعي تدر •
 للفرقة الثانية .  2013/ 2012

 

للعام الجامعي  منهجية التدريس والتثقيف الصحى الئحة قديمة وجديدة  تدريس مادة •
 للفرقة الثانية .  2015/ 2014حتى  و   2012/  2011

 

التمريض الشامل للعام الجامعي   تدريس مادة التمريض النفسي كجزء من مادة •
 للفرقة الثانية .   3014/ 2013و    2013/ 2012

 

 وحتى تاريخه للفرقة الثانية   2013/ 2012تدريس مادة التمريض النفسي للعام الجامعي   •
 

 . 2017-2016تدريس طرق البحث فى التمريض للفرقة الثانية للعام الجامعى   •
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

 جامعة المنوفية  
 ريض كلية التم

 
 لمؤتمرات داخل جمهورية مصر العربية ا و   حضور ورش العمل و الدورات التدريبية والندوات

 
 ورش العمل:  :اوال

ورشااة العماال بمركااز الخدمااة العامااة بكليااة التمااريض جامعااة المنوفيااة بعنااوان  فاايالمشاااركة  •

Adolescent Health : Psychological Aspects   2004يناير  في  

 Womenرشة العمل بمركز الخدمة العامة بكلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان  و  فيالمشاركة    •

Health : Psychological Aspects of Menopause 2004يناير  في  

 Developing and Testing Researchورشاة العمال بعناوان  فايالحضاور والمشااركة  •

Tools  2004ابريل  13بكلية التمريض جامعة القاهرة 

تطاوير االمتحاناات العدياد مان ورو وحلقاات العمال  بعناوان    فية بالحضور والمناقشة  المشارك •

-14/7/2004وحتاى    2004  /4/7الفتارة    فاي المنعقادة    األفضالالجامعية بكلية التمريض نحو  

 بكلية التمريض جامعة الموفية

لعلمية وذلك يوم  لكل االقسام ا Module بورشة عمل الخاصة باعداد الكتاب الجامعى بنظام  القيام  •
 .   2012ابريل  24الثالثاء الموافق

ورشااة العماال بمركااز الخدمااة العامااة بكليااة التمااريض جامعااة المنوفيااة بعنااوان  فاايالمشاااركة  •

Cognitive Behavioral Therapy   2013  18/9وحتى  15/9في الفترة من .  

عاد اللجاان العلمياة للترقياة قوا بعناوان قااهرة ورشة عمل  بكلية التماريض جامعاة ال  فيالمشاركة   •

 .2013-11-27بتاريخ

  ورشة عمال عان المشاروعات بعنوان    قاهرة  ورشة عمل  بكلية التمريض جامعة ال  فيالمشاركة   •

التنافسااية لتميااز متسسااات التعلاايم العااالي الاادورة األولااى     دراسااة حالااة تطبيقيااة   بتاااريخ 

18/3/2014. 

قواعاد اللجاان العلمياة للترقياة  بعناوان قااهرة جامعاة ال ورشة عمل  بكلية التماريض   فيالمشاركة   •

 .2015-3-18بتاريخ

اللقاااء العلمااى التاسااع وورشااة العماال لهيئااة التمااريض بعنااوان الوقايااة ماان  الحضااور والمشاااركة •

 .2015يونيو 10االمراض المعدية وذلك فى يوم الربعاء الموافق 

 

 



 

 ثانيا: الدورات التدريبية

( بالمركز القومى  (Api Therapyعالج بوخز النحل دورة تدريبية فى ال  •
 2006/ 11/4حتى   29/3/2006الفترة من للبحوث فى 

 

التدريبية بجامعة المنوفية في مشروع تنمية   والبرامج  االشتراك في الدورات
 :التدريس والقيادات قدرات أعضاء هيئة

 

 . 2005-2- 9حتى 7فى الفترة من  مهارات التفكيرعنوان ببرنامج  -1 

 .2006-4- 3حتى 2فى الفترة من  تصميم المقررعنوان ب برنامج  -2

 .2007-5- 10حتى 7فى الفترة من  استخدام التكنولوجيا فى التدريسعنوان ببرنامج  -3       
 

 .2007-9- 25حتى 23من 

-10- 30حتى 28فى الفترة من نظم االمتحانات و تقويم الطالبعنوان ببرنامج  -5
2007. 

 

 .2007-11- 27حتى 25فى الفترة من نوان الساعات المعتمدةعببرنامج  -6
 
 

 ندوات علمية  :ثالثا
 

بقاعة   مركز الخدمة العامة   تحت اشراف   كيفية التغلب على التوتر    عقد ندوة بعنوان •
 .  2004/ 2003بكلية التمريض جامعة المنوفية عام السيمينار

   

بكلياة   بقاعاة السايمينار  الخدماة العاماة    مركاز  تحات اشاراف  عقد ندوة بعنوان  ختان اإلنااث    •

 .2004/ 2003التمريض جامعة المنوفية عام 

/  16/12جامعاة طنطاا ياوم  ض حضور ندوة علمياة لقسام تماريض الصاحة النفساية بكلياة التماري •

 Our Kids And Autism : Help In The Wayبعنوان    2008

 Mental Health Promotion and) :لحضااور والمشاااركة الفعالااة فااي ناادوة بعنااوانا •
Protection ) of psychiatric and Mental health department Which was held 

at  Tanta University, faculty of Nursing In28-2-2010 
 

عقد ندوة بعنوان االسعافات االولية والتغذية والعناف فاى سان المراهقاة لطالباات معهاد فتياات  •
 . 2011-11-23نوفية وذلك فى يوم االربعاء الموافق قويسنا بقويسنا محافظة الم

 

   :لحضور والمشاركة الفعالة في ندوة بعنوان ا •
Attendance and Participation in the scientific conference of 
psychiatric and Mental health department ( Globalization and Mental 



Illness ) Which was held at  Tanta University, faculty of Nursing In24-
3-2015 

   :الحضور والمشاركة الفعالة في ندوة علميه بعنوان  •
Which was held at Menoufiya  University,  ( On Promotion Rules)

faculty of Nursing On Monday 30 March 2015.   

  
 عقد ندوة علميه بقاعة السيمينار بكلية التمريض بعنوان :  •

 How to Increase Self Awareness) ) 

    .  2015ابريل    28وذلك  فى يوم االحد الموافق 

 
 

 رابعا السيمينار:

 3بكلية التمريض جامعة القاهرة   Action Researchسيمينار بعنوان  فيالحضور والمشاركة  •

 2003ديسمبر 

 Educational Measurement Andسااايمينار بعناااوان فااايالحضاااور والمشااااركة  •

Evaluation : Constructing Test Paper    2004 المنوفيةبكلية التمريض جامعة 

 : Tools Instrumentation Research Toolsسيمينار بعناوان  فيالحضور والمشاركة  •

Validity And Reliability  2004 منوفيةبكلية التمريض جامعة ال 

   Hospital Based Care of Psychiatry :الحضور والمشاركة فى سيمينار بعنوان •
faculty of  Menoufiya University-day of   April 2013.  Venue: Al thon 13  
Nursing. 

 

 , Creating a culture of professionalismسيمينار بعنوان  في الحضور والمشاركة    •

day of  October  2014  th. on 14 working ethics among health providers

Venue: Al-Menoufiya University faculty of Nursing. 

  , Addiction and its effect on individual: الحضور والمشاركة في سيمينار بعنوان  •
-day of    November  2014 Venue: Al thon 25. family and Society

Menoufiya University faculty of Nursing 
 

 AUTISM and How to Deal With This  “عناوانالحضور والمشاركة فى سايمينار ب •

Menoufiya -day of    December 2014.  Venue: Al thChild “ on 9

University faculty of Nursing. 

   :الحضور والمشاركة في سيمينار بعنوان  •



day of    April  2015.  th“  Sleep Disrurbance and its Management  “ on 7

Venue: Al-Menoufiya University, faculty of Nursing. 

 

 حضور المؤتمرات داخل جمهورية مصر العربية خامسا:
 

 مؤتمرات محلية: 
 

حضور متتمر بعنوان ال صحة بدون صحة نفسية ) الحملة القومية للصحة النفسية ( بجامعة   •
 .  2004/ 3/ 16بكلية التمريض قسم تمريض الصحة النفسية فى    ةالقاهر

 Current issues and trends in المتتمر الثالث بكلية التمريض جامعة طنطا  المشاركة في •

women's health   13/10/2008في يوم . 

 بعنوان   9/11/2010حضور المتتمر الخامس بكلية التمريض جامعة طنطا يوم   •

Challenges and opportunities in professional nursing 

 العلمي األول لقسم تمريض األطفال كلية التمريض جامعة المنوفية عليات المتتمر االمشاركة في ف •

 7/9/2011بتاريخ   towards and evidence based child health careبعنوان  

جودة التعليم الطبى فى ياوم االحاد  بكلية الطب جامعة المنوفية بعنوان  التاسع عشرحضور المتتمر   •

 .2012-5-13الموافق 

رون بكلية الطب جامعة المنوفية بعنوان )جودة الخدمة الصاحية بالمستشافيات حضور المتتمر العش •

 .26/5/2013الجامعية ( في يوم  

 بعنوان حضور متتمر بكلية التمريض جامعة طنطا  •

(Nursing Scopes World: Image from the Twenty First Century)  فاى

  .2013نوفمبر  25-24الفترة من

 

 the newest بعنااوانبنهااا بكليااة التمااريض جامعااة بااالمتتمر العلمااي  الحضااور والمشاااركة •

technology in nursing practice and nursing education  يوم االربعاء الموافق

 .2014مايو 14

 المحلى الحادى عشرلوحدة اللياقة و التأهيل بالقصر العينى بعنوان بالمتتمر الحضور والمشاركة •

Human performance in Health &Disability.  2015يونيو 12-11فى الفترة من . 

 

 مؤتمرات دولية: 
 Updatesالمشاركة في المتتمر العلمي  الدولي الثامن لكلية التمريض جامعة اإلسكندرية بعنوان   •

in nursing  2004نوفمبر  29نوفمبر إلى  27في الفترة من. 



في  women reactions toward menstruationالمشاركة بالحضور وتقديم بحث بعنوان  •

 Quality careالمتتمر العلمي  الادولي العاشار لكلياة التماريض جامعاة اإلساكندرية بعناوان 

nursing   2008نوفمبر  19نوفمبر إلى  18في الفترة من. 

 challenges and بعناوان قااهرةجامعاة ال تماريض بكلياة ال ثاانى ال الادولى حضاور الماتتمر •

opportunities 2013س فى مار. 

االول كلياة التربياة النوعياة جامعاة المنوفياة بعناوان )المعلام  المشاركة في المتتمر العلمي  الدولي •

 2013ابريل  30-29العصرى فى ظل ضمان جودة التعليم ....رتى و آفاق مستقبلية( الفترة من

ستشفيات عين شمس التاسع بمركز التدريب والتعليم بم النفسى المتتمر العلمي  الدولي فيالمشاركة  •

فاى    The changing landscape in neuropsychiatry practiceالجاامعى بعناوان

 .2013مايو 7

 Advance inبعنااوان بااالمتتمر العلمااي الاادولي السااادس للتمااريض  الحضااور والمشاااركة •

professional nursing education & practice حلاوان بتااريخ بكلية التمريض جامعة

 .2014أبريل 7و6

 المنوفياااة بكلياااة التماااريض جامعاااة راباااعالعلماااي ال الااادولى باااالمتتمر الحضاااور والمشااااركة •

 .2014مايو  10-9( الفترة من(Utilization of Research in Nursingبعنوان

الحادى عشر بمركز التدريب والتعليم بمستشفيات عين   النفسى  الدولى بالمتتمر الحضور والمشاركة  •

 Enhancing Educational &Clinical Services inشمس الجامعى بعنوان 

Psychaitry25 years of Experiences  2015مايو  26فى . 

الحادى عشر بمركز التدريب والتعليم بمستشفيات عين   النفسى  الدولى  بالمتتمر  الحضور والمشاركة •

 Enhancing Educational &Clinical Services inشاامس الجااامعى بعنااوان 

Psychaitry25 years of Experiences  2015مايو28-27من. 

 

 

 

 المشاركة الفعالة في تنفيذ القوافل التمريضية االتية: :سادسا
 

قافلة الى متسساة الفتياات بسارس الياان محافظاة المنوفياة لتوعياة الفتياات باالتغيرات النفساية  •

 . 2011-8-10والفسيولوجيةفى سن المراهقة.وذلك فى يوم االربعاء الموافق 

فلة الاى متسساة الفتياات بشابين الكاوم محافظاة المنوفياة لتوعياة الفتياات باالتغيرات النفساية قا •

 . 2011-8-17والفسيولوجيةفى سن المراهقة.وذلك فى يوم االربعاء الموافق 



 قافلة الى المدرسة المشتركة بطوخ طنبشا محافظة المنوفية لتوعية الطالب بالعنف والتغذية فاى •

 . 2011-10-12ى يوم االربعاء الموافق سن المراهقة.وذلك ف

قافلة الى المدرسة سيدى على المليجى بمليج محافظة المنوفية لتوعية الطالب باالعنف والتغذياة  •

 . 2011-11-16فى سن المراهقة.وذلك فى يوم االربعاء الموافق 

المشاكل النفسية   قافلة الى الحضانة االيوائية لاليتام بشبين الكوم للمربيات عن كيفية التعامل مع •

 . 2012-7-8التى تواجه االطفال فى سن الحضانة وذلك فى يوم االربعاء الموافق 

قافلة الى متسسة الفتياات بشابين الكاوم محافظاة المنوفياة لمعرفاة المواقاف التاى تتعارض لهاا  •

الفتيااات فااى ساان المراهقااة, وتعلاايم المشاارفات كيفيااة التعاماال مااع أهاام المشاااكل 

 . 2012-7-11يوم االربعاء الموافق الصحية.وذلك فى 

قافلة الى جمعية تنمية المجتمع بسنتريس اشمون محافظة المنوفية بعنوان هشاشة العظام وكيفية  •

 . 2013-9-25الوقاية منها والتغذية السليمة لها .وذلك فى يوم االربعاء الموافق 

محافظاة المنوفياة لمعرفاة قافلة الى حضانة جمعية تنمية المجتمع بقرية طاوخ دلكاا مركاز تاال  •

االمراض المنتشرةبين االطفال و العنف بين االطفال.وذلاك فاى ياوم االربعااء الموافاق 

19-11-2014 . 

 

 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جامعة المنوفية 

 كلية التمريض 

 تى ال بالمشاريع  بيان  
 صف اء دياب عبد الوهاب الدكتورة/     اركت فيهاش 

 

 مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة واإلعتماد  -1

 )2004-2003  Quality assurance accreditation project(QAAP 

 

مشروع تطوير مقررات التمريض بإدماج مهارات التفكير الناقد كخطوة نحو اإلعتماد  -2

 والجودة 

um through incorporation of Reconstructing nursing curricul

2007)-2004   critical thinking skills(HEEPF 

 التطوير المستمر والتاهيل لإلعتماد والجودة   مشروع  -3

Continuous quality assurance accreditation project (CQAAP) 

 

 

        

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 الجودة نشطةا
 

 : )َ 1QAAP(بأنشطة الجودة المشاركة •
 
 وصيف مقرر تمريض الصحة النفسية والعقلية  إعداد ت -1
 2004- 2003للعام الجامعى   (Instructional Units)عمل  -2

 

 :  2005  -  2007(   HEEPHالمشاركة بمشروع )   •
     Module)باعداد الكتاب الجامعى بنظام  )  -1

       (Participate in constructing the learning Modules of Psychiatric 
Mental Health Nursing Book) 
  

اعداد توصيف  مقارر تماريض الصاحة النفساية والعقلياة بالفرقاة الرابعاة لقسام تماريض الصاحة -2

 .النفسية 

 .  2007-2006حتى  2005-2004اعداد تقرير للمقرر  للعام الجامعى  -3

     

 : 2010-2014( CIQAPالمشاركة بمشروع )  •

  

 2012- 2011للعام الجامعى Module والعقلية بنظام إعداد مقرر تمريض الصحة النفسية  -1

-2011وحتى 2011- 2010للعام الجامعى إعداد مخرج التدريب الميدانى لمرحلة البكالوريوس-2

2012 . 

في أعمال الجوده بالكليه ومستليتها الكاملة مع فريق العمل عان معياار التاساع وهاو   المشاركة-3

 حتى االن. 2011وريوس من عام المعايير االكاديمية لمرحلة البكال

 Curriculumالمشاركة في أعمال الجوده بالكليه ومستليتها الكاملة مع فريق العمل عن عمال -4
Map حتى االن. 2013-2012الخاصة بتوصيف البرامج والمقررات من العام الجامعى 

 

                                                                                                  

 
 

        

 
 
 



 
Quality Assurance Courses  

•  Self-Evaluation for Higher Education Institutes during the 

period 27-29/11/2017 from National Authority for Quality 

Assurance and Accreditation of Education.  

•  Education Programs and Courses Specifications and 

Evaluation of Learning Outcomes for Higher Education 

Institutes during the period 19-21/ 02 / 2018 from National 

Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education.  

•  Strategic Planning for Higher Education Institutes during the 

period 31/7 - 2 / 08 / 2018 from National Authority for Quality 

Assurance and Accreditation of Education.  

• External Review for Higher Education Institutes during the 

period 07- 09   / 08 / 2018 from National Authority for Quality 

Assurance and Accreditation of Education.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة المنوفية
 كلية التمريض 

 األنشطة االدارية وعضوية اللجان االدارية                 

 اوال:انشطة الكلية 
( وحتى العام  2008-2007المشاركة فى المقابلة الشخصية للطالبات الجدد للعام الجامعى )   •

   (. 2012-2011الجامعى ) 

 (.   2012-2011بتحديث الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس  للعام الجامعى  )  المشاركة •

 (. 2012-2011المشاركة بتحديث الالئحة الداخلية للدراسات العليا  للعام الجامعى  )  •

(  2005-2004فى اعمال الكنترول للفرقة الثانية بالكلية وذلك للعام الجامعى )  المشاركة  •

 (. 2007-2006وحتى العام الجامعى )

(  2008-2007فى اعمال الكنترول للفرقة الرابعة بالكلية وذلك للعام الجامعى )   المشاركة •

 (.   2013-2012وحتى العام الجامعى )

  الوحدة وذلك للعام  هالمشاركة بتأسيس وحدة التوجية واالرشاد النفسى بالكلية وهى عضوبهذ  •

 (. 2015-2014الجامعى ) 

البحثية للقسم )من واقع دراسة تقييم احتياجات المجتمع والمتسسات   باعداد الخطة   المشاركة     •

  (.2013-2012)وحتى العام الجامعى (2011-2010)الصحية بمحافظة المنوفية   للعام الجامعى  

 ثانيا: عضوية اللجان االدارية 

-2012, 2012-2011, 2007-2006, 2006-2005للعام الجامعى   عضو لجنة شئون التعليم   -1

2013  

 2009-2008,  2008-2007, 2007-2006للعام الجامعى   عضو لجنة تطوير الالئحة  -2

-2014, 2011-2010, 2010-2009,    2007-2006  للعام الجامعى عضو لجنة تطوير المناهج   -3

2015 

 2007-2006  للعام الجامعى عضو لجنة مركز تطوير التمريض   -4

 2011-2010 للعام الجامعى   عضو لجنة الجودة  - 5

 2014-2013,    2011-2010,    2007-  2006للعام الجامعى  عضو بمجلس القسم   -6

 2014-2013 للعام الجامعى  عضو لجنة العالقات الثقافية  -7



 2015-2014للعام الجامعى عضو بمجلس الكلية   -8

 . وحتى اآلن  1990  عضو بنقابة مهنة التمريض المصرية   -9

 وحتى اآلن.   2011-2010من العام الجامعي  مدير المعهد الفني للتمريض  -10

 وحتى اآلن.  2012-2011عضو لجنة المكتبات بالمعهد الفني للتمريض من العام الجامعي    -11

 وحتى اآلن.   2011-2010رئيس كنتروالت المعهد الفني للتمريض من العام الجامعي   -12

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



الدكتورة صفاء دياب عبد الوهاب دياب   التى أشرفت عليها رابعا     : بيان بالرسالة العلمية 
 أثناء شغلها وظيفة مدرس 

 تاريخ المنح تسجيل تاريخ ال عنوان خطة البحث  اسم الطالبة  م

 اوال رسائل الماجستير: 

دراسة العالقة بين االعراض    عطية محمد  مرفت  1
لدى مرضى   الموجبة و السالبة

الفصام والتفكير فى االنتماء  
 ووعى هيئة التمريض بدورهم 

19-4-2006 20 /9 /2009 

عدم االلتزام بالنظام العالجى  تأثير     رشا كمال سويلم  2
والتابعة على االنتكاسة لدى  
 المرضى النفسيين المزمنيين 

18 /11/2007 14-6-2009   

مدى االحتراق الوظيفى بين   رنيا ماهر الحلوانى  3
الممرضات العامالت بمستشفيات  

 كوم شبين ال

11-9-2009 20-7-2011 

هناء عبد الحميد   4
 القطب رضوان  

تأثير ادمان االنترنت على  
المشاكل النفسية لدى طالب جامعة  

 المنوفية 

11-4-2012 6-2013 

الهام رمزى سالمة   5
 الفقى 

العالقة بين رضى المرضى عن  
جودة الرعاية بالقسم الداخلى  
بمستشفيات االمراض النفسية  

 وانى لديهم  والسلوك العد 

 لم تمنح بعد  12-11-2014

 ثانيا رسائل الدكتوراه: 

صباح حسان محمد   1
 العمروسى 

تأثير برنامج ارشادى لكبار السن  
ومقدمى الرعاية لهم على التقليل  

 من سوء معاملة كبار السن  

16-7-2007 20-5-2013 

رانيا ماهر   2
 الحلوانى  

فاعلية  برنامج تدريب المهارات 
الجتماعية على تحسين  النفسية ا

الثقة بالذات والمهارات االجتماعية  
بين المراهقين فى المتسسات 

 االيوائية 

تمت المناقشة يوم   16-1-2012
3 /10 /2015   

 لم تمنح بعد 

هناء محمد محمود   3
 ابو شريدة 

تأثير برنامج االسترخاء على توتر  
وتكيف السيدات المصابات بالعقم  

 بمحافظة المنوفية 

تمت المناقشة يوم   5-8-2013
28 /10/2015 

 لم تمنح بعد 

 
 

 جامعة المنوفية
 كلية التمريض 



 
 
 

 بيان بالتميز التى حصلت عليه الدكتورة / صفاء دياب عبد الوهاب 
 
 
 

قد حصلت على جائزة افضل مدرس بقسم تمريض الصحة النفسية والعقلية   -1

 .2012-2011بالكلية للعام الجامعى 

 
 
ير لمجهوداتها فى نشاط اللجنة الفنية لرعاية  شهادة تقد قد حصلت على -2

 ,2010-2009الشباب بالكلية للعام الجامعى 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 



    جامعة المنوفية

 صفاء دياب الوهاب دياب د.للدكتورة :                             قائمة األ بحاث المشتركة                                      كلية التمريض              

 

بحوث سبق  مكان/تاريخ قبول النشر  المشاركين في البحث  عنــــــــوان البــــــحث  م

 تحكيمها 

 مالحظات 

1 Impact of massage therapy intervention on autistic children 

responses 

 

 أ.د .محمد احمد عبد الحى   

 د. نجوى احمد زين  

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب  

 Egyptian) المجلة المصرية للتمريض

 (Nursing Journal-  2011القاهرة يناير 

 بحث فردى نعم

 منشور 

2 The Stress Experience among Nursing Staff in Critical Care 

Units in   Menoufiya University Hospitals.* 

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب 

 د. لمياء حسنين عيطه 

جامعه القاهرة)تعليم -المؤتمر الدولى الثانى كلية التمريض

-25التمريض و االعتماد: التحديات و الفرص( فى 

26/3/2013 

 بحث مشترك  ال 

 منشور 

3 Impact of Internet Addiction on Psychological Problems 

among Menoufiya  University Students* 

 أ.د .نفيسة محمد عبدالقادر 

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب  

 د. لمياء حسنين عيطه 

 م. هناء عبد الحميد رضوان 

)االرتقاء باالداء التمريضى   الخامسالمؤتمر الدولى 

جامعه  -كلية التمريض  –ومواكبة التغيرات الحديثة( 

 4/2013/ 18-17حلوان   فى :  

 بحث مشترك  ال 

 دولى منشور 

4 Impact of counseling on self-esteem and anxiety levels 

among nursing students.* 

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب 

 د. لمياء حسنين عيطه 

Journal of Nursing Education and 

Practice. 2015, Vol. 5, No. 6 

 ترك بحث مش  ال 

 دولى    منشور

5 The Effectiveness of Live Bee Sting Acupuncture on 

Depression. 

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب 

 د. لمياء حسنين عيطه 

 IOSR Journal of Nursing and Health 

Science,2015,Vol:4,Issue:4 

 بحث مشترك  ال 

 دولى    منشور

6 Effect of Behavioral Intervention on Reducing Symptom 

Severity during first course Chemotherapy. 

 أ.د .محمد احمد عبد الحى 

 د. صفاء دياب عبد الوهاب ديا  

IOSR Journal of Nursing and Health 

Science,2015,Vol:4,Issue:6 

 بحث فردى ال 

 دولى    منشور

7 The Effect of Relaxation Techniques Program on Stress and 

Marital Adjustment among Infertile Women in Menoufiya 

Governorate 

 

 زينب عبد الحليم عثمان  أ.د

 ا.د/إيناس قاسم على قاسم    

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب 

 د. لمياء حسنين عيطه  

 م.م/هناء محمد محمود أبو شريدة 

The 12 International 

Congress(International of Scientific 

Research Education and Evidence Based 

Practice in Nursing -25-26/11/2015. 

 بحث مشترك  ال 

 دولى    منشور

8 Effectiveness of Psychosocial Skills Training Program on 

Improvement  Self Esteem and   Psychosocial Skills among 

Adolescents in Residential Institutions 

 أ.د .نفيسة محمد عبدالقادر 

 د. صفاء دياب عبد الوهاب دياب  

 معالي إبراهيم المالكي م.ا.

 م.م/ رانيا ماهر الحلوانى 

The 12 International 

Congress(International of Scientific 

Research Education and Evidence Based 

Practice in Nursing -25-26/11/2015. 

 بحث مشترك  ال 

 دولى    منشور


