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Name :  Mona Abd El-Reheem Mansour El-Nagar
Date of birth:   20 / 3 / 1966 
Address : El-Tahreer street , Sammound  , Gharbia , Egypt 
Marital Status: Married and have 4 Children 
Tel. No : Home 040 / 2972843
               Work : 048 /2226179 
               Mobile : 01207597887
E. mail  Address:   alnagarm@ymail.com
Present Employment
Position:   Assistant Professour in In Psychiatric and Mental Health Nursing Dep, Faculty of Nursing . Menoufia University
Professional Experience ( Aacademia ):
1. Saudi Arabia:
Assistant Professor in Psychiatric Nursing at Health Institute at Al-Waugh, 7/3/1430-

2. Assistant Professor in Psychiatric Nursing at Faculty of Applied Medical Sciences ,at University of Tabouk, Department of Nursing, 16/10/31h
Education 
Degree
Date/ Year
Palace
Assistant Professor In Psychiatric and Mental Health 
30-11-2015
Faculty of Nursing . Menoufia University
Ph.D In Psychiatric 
and Mental Health Nursing

June  2003

30-6-2003
Faculty of Nursing . 
Menoufia University
Master Degree in Psychiatric and Mental Health Nursing
1998
Faculty of Nursing . Menoufia University



Demonstrator 
26-11-1992
Faculty of Nursing . Menoufia University



B.SC . In Nursing Science
May 1989
Faculty of Nursing . Tanta University
  
Present Employment Starting Date: Assistant Professor 30-11-2015
Previous Employment: Lecturer In Psychiatric 
and Mental Health Nursing June 2003 

Language Skills: 
Arabic: Mother Language
English: very good  read , speak and write , having TOEFL (Local)
Conference and work shop :
Attending and Participated actively in seminar ( Action Research Dec 2003).   
Prepare and Represent conference on :
*Drug Abuse and Adolescent health
Stress Management May 2004.
	      *Seminar –Workshop on “CREATING A CULTURE OF PROFESSIONALISM , WORKING ETHICS AMONG HEALTH CARE PROVIDERS  by, dr. Mona Al-Nagar“on 14th day of October 2014.Venue: Al-Menoufiya University
      *seminars attended

1. Conference on Women health January 2004
2. Conference on Adolescence Health January 2004 
3. Attending training in preparing academic teacher at Minoufiya University
4. Attending Conference on Action Research DEC 2003
5. HEEPF   (Participate in writing university book of psychiatric nursing) 
6. Participate in Quality and was responsible for making the following:
	Perception about qualities of learning opportunities 

Perception about Student Care.
*Attended Seminar –Workshop on “  Addiction and its effect on individual , family and Society  “ on 25th day of    November  2014.by dr,sabah Ebraheem Venue: Al-Menoufiya University
*Attended Seminar –Workshop on “  Hospital Based care In Psychiatry “ on 25th day of    November  2014.by dr,sabah Hassan Venue: Al-Menoufiya University
*Attended Seminar –Workshop on “  AUTISM “ on 9th day of    February  2014.by dr, Mervat Atiya  Venue: Al-Menoufiya University
*Attend and I took certification for six programe 
-. Teaching Awards/ Appreciation
[Indicate title of award/recognition received, and the organization that granted the honor or Appreciation 
*Appreciation from director of secondary  while  inviting me to do a presentation of seminar with title ( Sexual Enharessment toward girls) 
Include date(s) On 16 day of feb 2015

*Appreciation from departmental supervisor and the dean   while  inviting me to do a presentation seminar with title (CREATING A CULTURE OF PROFESSIONALISM , WORKING ETHICS AMONG HEALTH CARE PROVIDERS  “on 14th day of October 2014.Venue: Al-Menoufiya University
المؤتمرات والندوات والسيمنارات العلمية التى سوف يشارك فيها العضو:


م

موضوع المؤتمر أو الندوة أو السيمنار
الجهة  المنظمة

المكــان

التــاريخ
نوع المشاركة *
1

المشاركة فى المؤتمر  العلمى الأول بقسم تمريض الصحة النفسية [.بعنوان مشاكل المراهقة وكيفية التغلب عليها فى الفترة. 
"Problems of adolescence and it's management"
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
17-18/5/2016
مقرر
2
قمت بورشة عمل بعنوان Ethics In Psychiatric Nursing  فى اليوم العلمى الاول بقسم تمريض الصحة النفسية بعنوان Problems Of Adolescence & Its Management

بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
17-18/5/2016
متحدث 
3
ورشة عمل بعنوان كيف تكتب مقترح مشروع + Erasmus  والممولة من الاتحاد الاوروبى 
بكلية الاداب
بكلية الاداب
يوم الاربعاء الموافق 16-3-2016 

حضور 
4
ورشة عمل بعنوان Non Violent Communication  وذلك فى The Third Annual Armed Forces Psychiatry Conference بعنوان Recent & important issues in psychiatric practice & knowledge
القاهرة 
القاهرة 
6-5-2016 
حضور 
5
ورشة عمل بعنوان العلاج المعرفى الانفعالى لاضطراب القلق ( أسلوب علاجى جديد) والتى اقيمت فى The Third Annual Armed Forces Psychiatry Conference بعنوان Recent & important issues in psychiatric practice & knowledge 

القاهرة 
القاهرة 
6-5-2016 
حضور 
6
ورشة العمل بعنوان المعايير الجديدة ومؤشرات الاعتماد طبقا لدليل الاعتماد للكليات ومعاهد التعليم العالى 
بمكتب  الجودة 

بمكتب  الجودة
26-10-2016
الحضور والمشاركة
7
ندوة بعنوان أثر القيم الدينية فى الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية 

بقاعة الاجتماعات بكليه الاداب بالدور الثانى
بقاعة الاجتماعات بكليه الاداب بالدور الثانى
يوم الاثنين الموافق 21-3- 2016
حضور 
8
Paper Critique) in)
المؤتمر العلمى الثانى لقسم تمريض صحه المجتمع بعنوان
"Egyptian Women and Current Issues
بكلية التمريض /جامعة المنوفيه

بكلية التمريض /جامعة المنوفيه

24/4/2016

حضور 
9
المؤتمر العلمى بكلية التمريض جامعة طنطا بعنوان
"Aggressive behaviors ,it's predisposing factors and intervention"

جامعة طنطا
جامعة طنطا
26-4-2016
حضور
10
"Coping with academic anxiety"
المؤتمر العلمى الاول لقسم تمريض الصحه النفسيه بعنوان
"Problems of adolescence and it's management"
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
17-18/5/2016
حضور 
11
"plagiarism in nursing"
المؤتمر العلمى الاول لقسم تمريض الصحه النفسيه بعنوان
"Problems of adolescence and it's management
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
17-/5/2016
حضور
12
Eating disorder in
 المؤتمر العلمى الاول لقسم تمريض صحه نفسيه بكلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان
"Problems of adolescence and it's management"
بكلية التمريض جامعة المنوفية
كلية التمريض جامعة المنوفية
18/5/2016
حضور
13
"how to write research paper and proposal"
المؤتمر العلمى الاول لقسم تمريض صحه نفسيه بكلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان
"Problems of adolescence and it's management
بكلية التمريض جامعة المنوفية
كلية التمريض جامعة المنوفية
17/5/2016
حضور
14
المؤتمر العلمى بكلية التمريض جامعة المنوفية بعنوان
"Toward excellence in Ethical and Professional Conduct among Medical Surgical Nursing Team"
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
4-5/10/2016
حضور
15
المؤتمر الرابع للدرسات العليا –بعنوان 
Scientific nursing research and health promotion
بكلية التمريض -جامعة طنطا
بكلية التمريض -جامعة طنطا
24- 4 2017
حضور

16
المشاركة الفعالة ب Talk about قواعد البنية الاساسية والصحة النفسية للطفل  فى المؤتمر العلمى الثانى لقسم تمريض الصحه النفسيه بعنوان
Psychological disorder of children and its management
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
10-5-2017
متحدث 

17
المؤتمر العلمى الثانى لقسم تمريض الصحه النفسيه بعنوان
Psychological disorder of children and its management
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
10-5-2017
حضور

18
Learning disabilities and management in 
المؤتمر العلمى الثانى لقسم تمريض الصحه النفسيه بعنوان
Psychological disorder of children and its management 
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
10-5-2017
حضور 
19
المؤتمر الرابع للدرسات العليا – 
Scientific nursing research and health promotion
بكلية التمريض -جامعة طنطا
بكلية التمريض -جامعة طنطا
24- 4 2017
حضور

20
المشاركة الفعالة فى ورشة العمل الميدانية بالكلية من قبل اتحاد الجامعات العربية والمجلس العربى لضمان الجودة والاعتماد والجمعية العلمية لكليات التمريض العربية 2017 

بكلية التمريض -جامعة المنوفية 
بمكتب الجودة 
بكلية التمريض -جامعة المنوفية 
بمكتب الجودة 

2017 
مشاركة 
21
حضور المؤتمر العلمى الاول للتمريض بعنوان Creative Paths For Nursing In New Era   المسارات الابداعية للتمريض  فى المجتمع الحديث 
بجامعة دمنهور 
بجامعة دمنهور 
-31- أكتوبر 2016
حضور 
22
المؤتمر الدولى الرابع . العربى الثامن عشر للاقتصاد المنزلى بعنوان الاقتصاد المنزلى وقضايا التنمية  
كلية الاقتصاد المنزلى 
كلية الاقتصاد المنزلى 
5-6 -4- 2016
حضور 
23
المؤتمر العلمى السنوى الثالث لقسم تمريض الاطفال بعنوان الاتجاهات المعاصرة فى تمريض الاطفال 
بكلية التمريض جامعة المنوفية
بكلية التمريض جامعة المنوفية
10-4-2016بقاعة السيمينار بالدور الرابع
حضور
24
- المشاركة الفعالة ب Talk about OSCE  بالمؤتمر الدولى الخامس لكلية التمريض  بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بعنوان Toward Advanced Nursing Practice 

كلية التمريض جامعة المنوفية 
كلية التمريض 
جامعة المنوفية 
الرابع والخامس من ابريل 2017
متحدث 


برامج ودورات تدريبية


م

موضوع البرنامـــــــــج / الدورة
توقيت التنفيذ

الجهة المنظمة للبرنامج
طبيعة  المشاركة *
1
تم حضور دورة تدريبية بعنوان Simulation In Psychiatric Nursing 
24-7-2017
مركز الخدمة العامة بالكلية
متدرب
1 
Play Therapy 
جارى  التنفيذ
مركز الخدمة العامة بالكلية 
متدرب 
2
Cognitive therapy 
جارى التنفيذ 
مركز الخدمة العامة بالكلية 
متدرب
1
دورة توصيف البرامج 
24-7-2017
25-7-2017 
مكتب الجودة بالكلية 
متدرب
2
الريادة العلمية


26-7-21017 
مكتب الجودة بالكلية 
متدرب
3

 توصيف المقررات 
27-7-2017
29-7-2017 
مكتب الجودة بالكلية 
متدرب


الأنشطة الخاصة بالتطوير والجودة :
م

نوع النشــــاط
 
توصيف المشاركة
توقيت التنفيذ
نوع المشاركة*
1
- تم ترشيحى للعمل كمسؤل  أعمال الجودة لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2016-2017

2016-2017
رئيس فريق عمل 
2
الاشتراك مع أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن الدراسات العليا بالقسم بتجهيز وتحضير الملف الكمى والنوعى لمرحلة الدراسات العليا بالقسم .

2016-2017
رئيس فريق عمل 
3
المشاركة الفعالة فى ورشة العمل الميدانية بالكلية من قبل اتحاد الجامعات العربية والمجلس العربى لضمان الجودة والاعتماد والجمعية العلمية لكليات التمريض العربية 2017 


2017
مسئول تجهيز الملف الكمى والنوعى 
4
الاشتراك  مع منسقى توصيف البرامج بالقسم فى تعديل المقررات الدراسية طبقا للائحة الجديدة
المساعدة فى ارسالها للمراجع الخارجى 
2016-2017
مسؤل أعمال الجودة للدراسات العليا لقسم تمريض الصحة النفسية 
5
طبع كتيب و  دليل القسم  للدراسات العليا وتم تسليمه لوحدة الجوده موضحا به الرؤية والرسالة وبرنامج مفصل بالمقررات الدراسية  .

2016-2017
مراجعة وطباعة 
6
ورشة العمل بعنوان المعايير الجديدة ومؤشرات الاعتماد طبقا لدليل الاعتماد للكليات ومعاهد التعليم العالى

26-10-2016
بغرض التطوير 
7
دعوت لحضور اللقاء السنوى لكلية الصيدلة جامعة طنطا لمناقشة سير العملية التعليمية بوحدة ضمان الجودة بمكتب العميدة يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2017 

2016-2017 
الحضور والمشاركة بغرض التطوير 
8
حضور دورة توصيف البرامج

24-7-2017
25-7-2015
الحضور والمشاركة بغرض التطوير 
9
حضور دورة الريادة العلمية 

26-7-2017
الحضور والمشاركة بغرض التطوير 
10
حضور دورة توصيف المقررات 

27-7-2015 
29-7-2017
الحضور والمشاركة بغرض التطوير 


Teaching courses for undergraduate students :-
     *Psychiatric mental health nursing 
      *Health Education- In Technical Institute Of Nursing
      *Psychotherapy
     
Teaching courses for postgraduate students :-
       *Woman Psychological problems
       * Research 
      *Research  Critique       
      *Psychometric
      *Clinical psychology
      *Research critique
      *Group Dynamic
      * Research In Nursing 
      *General Psychiatric Nursing
      *Evidence Based practice In Nursing 
      *Child Psychiatric Disorder 
      *Theory in psychiatric and Mental Health 
      *Communication In Mental Health  

Master Thesis:
	*Assessment of child Abuse Among Primary School Children In Shebin  El-kum
Doctoral Thesis:
	*Drug Abuse as Perceived by Adolescents in Secondary Schools in Shebin El-Kom
Papers:
1-The Relationship between Psychological Wellbeing  and Coping Strategies of Schizophrenic Relatives .
DR: Mally Elmalky ,Dr:Mona Elnagar and dr: Faf Abd El-Rahman
. Journals edited
-Reviewed or refereed journal : The New Egyptian Journal Of Medicine,Volum:44, Number:6. June, 2o11 

2.Articles in scholarly journals: Post Partum Depression (Efficacy of Nursing Intervention of Quality of Life on women with Post Partum Depression
Dr: Samia AbdelHakeem , Dr: : Galila Elganzory and dr: Mona Elnagar
. Journals edited
		.Reviewed or refereed journals: Al- Azhar Medical Faculty (Girls)  , . Vol.32 No.3, September 2011..
3-   Effect of Counseling on Patterns of care ,Stress and Life Burden on Parents of Mentally Retarded Children .
Dr: Galila Elganzory ,Dr: Gehad Abou ElMatty and Dr: Mona Elnagar
. Journals edited
.Reviewed or refereed journals: Life Science Journal Editorial Office ,Vol.10No.3
 (Comulated No.34),2013 

4-   Psychological Impact of Nocturnal Enuresis on Self-esteem of School Children
Assistant Lecturer dr ,Hanan Tharwat and dr: Mona Elnagar
ID:NO:1001100043. Journals edited
 American Journal of Nursing Research   , Feb23,2015  Vol3,No1,February 2015 
						
5-Self care measures regarding premenstrual syndrome Among Young female nursing students 
Howida Abu Ellief Awed * Mona Abd Elrheem El nagar **
*Lecturer of obstetric nursing ** Lecturer of Psychiatric nursing.   	Acceptance : with ID: No: 17682000001341	
, Vol.5-No2,25-2- 2015	    Reviewed or refereed journals :Journal of Nursing Didactics

6- Impact of Planned Sexual harassment Protective program  on feeling of Safety and Self Confidence among adolescent girls 
Dr" Mona ElNagar, Dr: Jakleen Refaat , Dr: MervAT attia
Journals edited
American Journal of Nursing Science
2015; 4(4): 190-199 
Published July 6, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajns) 
doi: 10.11648/j.ajns.20150404.17 
ISSN: 2328-5745 (Print); ISSN: 2328-5753 (Online)
7-Impact of Nursing Intervention Regarding Medications Errors on the Level of Psychiatric Nurses' Practice
Journals edited
International Journal of Nursing Science 2016, 6(4): 94 -102
8- Impact of School-Based Sex Education on Beliefs, Risk Perception, and Self-Assurance of Teens
Journals edited
IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS
Supervisor for master thesis:
The Relationship between Psychological Wellbeing and Coping Strategies of Schizophrenic's Relatives .
	Psychological stress , smoking and Academic Performance Among university Students 

Supervisor for doctoral thesis:
Effect of play techniques on separation anxiety among preschool children 



-  الأشراف على الرسائل العلميةومناقشاتها 
   
م
عنوان الرسالة *
إسم الطالب
الدرجة العلمية
تاريخ التسجيل
تاريخ المناقشة
ملاحظات
1
Psychological stress , smoking and Academic Performance Among university Students 
الضغوط النفسية الاجتماعية التدخين والأداء الاكاديمى لدى طلاب الجامعة 
شيرين رشدى 
معيد 
2016
شهر 9 – سبتمبر 
مشارك فى الاشراف 
2
Effect of play techniques on separation anxiety among preschool children 
أثر تقنيات اللعب على القلق الانفصالى لدى أطفال ماقبل المدرسة  
كريمة ابراهيم 
مدرس مساعد 
2014 
خلال هذا العام 
مشارك فى الاشراف 
3- 
Psychiatric Nursing Intervention to prevent social websites communication addiction Among  University students 
التدخل التمريضى النفسى للوقاية من ادمان مواقع التواصل الاجتماعى لدى طلاب الجامعة 
هناء عبد الحميد رضوان
مدرس مساعد 

6-2014 







5-7- 2017 
عضو لجنه مناقشة 
4
Relation between perceived parenting styles , Emotional intelligence and self esteem among adolescence 
علاقة اساليب معاملة الاباء بالذكاء العاطفى والثقة بالذات كما يدركها المراهق 
نهال صبحى 
معيد

16-12-2015  




9-7-2017



عضو لجنة مناقشة 

Committees Participation :
عضو لجنة شئون تعليم وطلاب 
	عضو بمجلس قسم تمريض الصحة النفسية 
	عضو لجنة الدراسات العليا 

