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جامعة  –كلية التمريض ل - الثامن

اكتشاف سبل جديدة  بعنوان حلوان

للتمريض في مجال سالمة المرضى 

بإلقاء بحث . والصحة المهنية و البيئة

 علمى بعنوان

Health Belief Model Based 

Intervention for Improving 

Female Nursing Students’ 

Knowledge and Behavior 

Regarding Osteoporosis 

Prevention 

 -االشتراك في المؤتمر البيئى االول  -2

جامعة المنصورة  –كلية التمريض 

محمد وفاء جميل أ.د/ 
 على

http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=27001201501448&T=2&L=A
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22/2/2016   

 

 

ل بعنوان  ) توعية مجتمعية لحياة افض

 تحت عنوان بحث علمى(  بالقاء 

Educational Intervention and 

Tele-nursing Effects on 

Glycemic Control, Metabolic 

Parameters and Adherence 

in Adults with Type II 

Diabetes Mellitus 

 

 

 -االشتراك في المؤتمر البيئى االول   -3

جامعة المنصورة  –كلية التمريض 

) توعية مجتمعية لحياة افضل   بعنوان

 بالقاء مقالة علمية تحت عنوان( 

 Cupping Therapy (Al-

hijamah) between Prophetic 
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Medicine and Modern 

Medicine 
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جامعة قناة  –كلية التمريض  -الخامس 

 New Trends“السويس  بعنوان 

toward advanced health 

care”    بإلقاء بحث علمى بعنوان 

caring behavior of clinical 

nursing instructors in clinical 

area as perceived by their 

students  
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جامعة طنطا  –كلية التمريض  -الرابع

 بعنوان 

 (Teaching and clinical 



 8-9/11/2015      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8-9/11/2015      

 

 

 

 

 

learning in nursing and 

health science) 

 بمقالة علمية تحت عنوان

Reflexology Will Make a 

Difference in Nursing Care 

Quality? 
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جامعة طنطا  –كلية التمريض  -الرابع

 Teaching and clinicalبعنوان  )

learning in nursing and 

health science)  بمقالة علمية تحت

 Using Tele-nursing عنوان

Program for Stroke 

Survivors: An Evidence-

Based Clinical Guideline? 
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جامعة  –المقام بكلية التمريض 

 OMICS المنصورة  باالشتراك مع 

International عنوان  تحتpre- 

conference workshop on 

“New advances in nursing 

care and life science 

research: American & 

Egyptian collaboration” 

 Nursingببحث علمى بعنوان  

Students’ Readiness for E- 

Learning Experience  
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4-5/ 10/ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة –كلية التمريض  - الثالث

تحت عنوان)  ةالمنصور

Prevention is Better than 

Cure)   المنعقد فى الثالث من مارس

بالقاء بحث تحت عنوان  2014

health professional colleges 

students’ perception 

regarding contributing 

factors and preventive 

strategies for blood borne 

infection among them 
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 –كلية التمريض  -ر الدولي الثانى عش

جامعة اإلسكندرية بعنوان 

Accredited Higher Education 



 2013 مايو 15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14/15-3-2016 

Institutions: Challenges &       

      & Strategies  بحث . بإلقاء

 Using Criteria of" نبعنوا علمى

Accreditation to Evaluate 

Quality of Curriculums, 

Faculties, and Resources of 

Bachelor Nursing Program at 

Faculty of Nursing King 

Khalid University, Saudi 

Arabia" 

 

  المشاركة فى المؤؤتمر الطالبؤى المنعقؤد

عؤن اإلسؤعافاا الوليؤة بالقاء محاضرة 

 .للحروق

  االشتراك فى اللقاء االول لطالب

االمتياز بالقاء محاضرة عن نظام 



 

 

 

 

 

 
 /21/1الى  19/1خالل الفترة من 

2016 

 

 

 

 

 
 -  /9/12الى  8/12خالل الفترة من 

17/12/2015 

 

 

 
 2015/ 2016 "  

 

 

 

 الساعاا المعتمدة 

  برنامج المشاركة فى اعداد و تقديم

تنمية قدرات و مهارات تمريض 

بمستشفى التأمين  العمليات و الجراحة

 الصحى بكفرالشيخ.

  المشاركة فى اعداد و تقديم برنامج

تنمية قدرات و مهارات تمريض 

بمستشفى التأمين  الغسيل الكلوى

 الصحى بكفرالشيخ 

  اليوم العلمى االول لطالب االشتراك في

الدراسؤؤؤاا العليؤؤؤا باعؤؤؤداد و تنفيؤؤؤ  نؤؤؤدوة 

 بعنووووان يي يوووة يتابوووة المقتووور  الب  وووى

 للعام االكاديمى 

  االشؤؤتراك فؤؤى ورشؤؤة العمؤؤل المقامؤؤة فؤؤى

جامعؤة المنصؤورة فؤى  –كلية التمؤريض 

لشوور  نمووام  2015السؤؤابع مؤؤن اكتؤؤوبر 

  الساعات المعتمدة للطلبة الجدد



 

 

 

 

 
 2015من اكتوبر لحادى عشر ا

 

 

 

 
 30/8/2015يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 
  2016\3\24المنصورة بتاريخ 

 

 
 2015\8\24بتاريخ 

 

 

  االشؤؤتراك فؤؤى ورشؤؤة العمؤؤل المقامؤؤة فؤؤى

جامعؤة المنصؤورة فؤى  –كلية التمؤريض 

للطلبووة االرشوواد االيوواديمى لشوور  نمووام 

 الجدد

  تنميم دورة تدريبيةاالشتراك فى 

 للحقن العضلى و الوريدى 

 

  حضور ورشة عمل عن استخدام

المقامة فى    Elsevierقواعد البياناا  

قاعة المؤتمراا بالمكتبة المركزية 

المشاركة بالحضور فى ورشة بجامعة 

 مقدمة فى الجودة و ادواتهاعمل عن "

جامعة  –التمريض"  المقامة بكلية 

  المنصورة 

  تدربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤوان " حضؤؤؤؤؤؤؤؤؤور دورة

لمؤسسووات التخطوويا االسووتراتيجى 



 

 

 
  1/  25 - 24فى الفترة من/ 

2016 

 

 
  9/  14 - 12فى الفترة من/ 

2015 

 

 

 

 
  9/  10 - 8فؤؤؤؤؤؤؤى الفتؤؤؤؤؤؤؤرة مؤؤؤؤؤؤؤن/ 

2015. 

 

 

 

 

 

بالهيئؤؤؤؤؤة القوميؤؤؤؤؤؤة  "التعلووووويم العووووووالى

تدربية بعنؤوان " لالعتماد حضور دورة 

 دورة المراجعووووووووووووة الخارجيووووووووووووة 

بالهيئؤؤة  "لمؤسسووات التعلوويم العووالى

 القومية لالعتماد 

  تدربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوانحضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور دورة 

"توصووويل البووورامج و المقووورارات 

لمؤسسوووات  نوووواتج الوووتعلم وتقوووويم

بالهيئؤؤؤؤؤة القوميؤؤؤؤؤة  "التعلووووويم العوووووالى

 لالعتماد 

 

 

 

  التقويم تدربية بعنوان حضور دورة"

 "لمؤسسات التعليم العالى الذاتى 



 
 2015 /9/  7 - 5فى الفترة من 

 

 

 

 

 

 
 30-312015/08/ 

 

 

 

 
 2016 /3/ 7 - 6( بتاريخ  

  2015/ 9/  2- 1بتاريخ  

  

 

 بالهيئة القومية لالعتماد 

  حضور دورات تنمية قدرات اعضاء

ئة التدريس والقيادات للبرامج يه

 االتية :

  ساعة(   15) االدارة الجامعية 

  (ساعة 15ادارة الفريق البحثى ) 

26/07/2015 

نظم األمتحانات وتقويم الطالب )  

ساعةالجوانب المالية  15

والقانونية في االعمال الجامعية ) 

 ساعة (  15

 

 

  عضو بلجنة المناقشة لرسالة

مروة الماجستير الخاصة بالطالبة 

جامعة المنصورة  \ عبد ال ميد



 ممتحن داخلى 

  عضو باللجنة العلمية لفحص االنتاج

الهام العلمى المقدم من الدكتورة 

الى اللجنة  بنت عبد هللا النقشبندى

الدائمة للترقياا العلمية بجامعة 

لترقية الى درجة   الملك عبد العزيز

 \استاذ مشارك بكلية التمريض 

المملكة  -جامعة الملك عبد العزيز

  العربية السعودية.

 رير المجلة الدولية  عضو بهيئة تح

International Journal of 

Medical and Health 

Sciences Research 

   عضو بهيئة تحرير المجلة الدولية

American Journal of 

Nursing Research  



   عضو بهيئة تحرير المجلة الدولية

American Journal of Life 

Sciences 

   عضو بهيئة تحرير المجلة الدولية

American Journal of 

Nursing Science  

  محكمة فى المجلة الدولية المحكمة

Nurse Education Today 

  ممتحن داخلى فى لجنة الحكم

والمناقشة للمعيدة  مروة عبد الحميد 

 محمد محمود 

   محكمة فى المجلة الدولية

American Journal of 

Health Research 

   محكمة فى المجلة الدولية

American Journal of Life 



Sciences 

  محكمة فى المجلة الدولية

American Journal of 

Nursing Science 

 Internationalمحكمة فى المجلة الدولية 

Journal of Medical and Health 

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

م.م/ م مد السيد حامد  اخالقيات البحث العلمى 20-21/03/2011

مركز تطوير االداء  الزيي
 الجامعى

26-27/06/2011 
 

مشروعات البحوث التنافسية المحلية و 
 العالمية

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

 التدريس استخدام التكنولوجيا فى 11-12/09/2011

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

 نظام الساعات المعتمدة 18-19/08/2013

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

 سلوكيات المهنة 08-09/05/2016

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

 مهارات التحليل اإلحصائى 07-08/08/2016

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

 المقالة العلميةكيفية كتابة  09-10/04/2017

مركز تطوير االداء   تنظيم المؤتمرات العلمية 16-17/07/2017



 الجامعى

مركز تطوير االداء 
 الجامعى

الجوانب المالية والقانونية فى االعمال  
 الجامعية

 –وحدة التعليم االلكترونى 

جامعة  –كلية التمريض 
 المنصورة

 الفارابيحضور دورة التعريف بنظام  23-9-2013

 –وحدة التعليم االلكترونى 
جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 English for transcultural 2014-1-29الى  29-12-2013
communication 

 –وحدة التعليم االلكترونى 
جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

11-5-2016 APA 6TH Edition workshop 

 مستشفى الكبد المصري
 

 

12-5-2015 
 

Egyptian liver hospital 
celebration of international 

nurses day 

جامعة  -مستشفى االطفال
 المنصورة

 

 3/06/2018 من
 6/06/2018 إلي

 

the 4thInternational Scientific 
nursing Conference To ward 
bright future in nursing and 

health care 

جامعة  –كلية التمريض 
 المنصورة

 

3-3-2014 prevention is better than  cure 
 

المكتبة  -قاعة المؤتمرات

 المركزية
 2018-2-7الى  4من 

 2017-2016عام 

 دورة اعداد معلم



 2017-2016عام  
 2018-2017عام 

بقسم تمريض الباطنى  منسق الجودة 
 الجراحى

 DM & HTN For G.P Conference  نقابة االطباء بالدقهلية

Mansoura 

university- Sharm 

El sheikh 

April 2018 Toward a bright future in 

nursing and health care 
م.م/ طارق م مود شاير 

 م مد
جامعة  -المكتبه المركزيه

 المنصوره

 دورة إعداد معلم 2018 سبتمبر 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

 والوقايه وعالج النيمياالتعريف  2018مايو 

 DM & HTN For G.P Conference  نقابه االطباء بالدقهليه

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 العرض الفعال 2011

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 سلوكياا المهنه 2011

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 معايير الجوده في العمليه التدريسيه 2012

الداء مركز تطوير 

 الجامعي

 استخدام التكنولوجيا في التدريس 2012

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

مشروعاا البحوث التنافسيه المحليه  2013

 والعالميه

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 نظام الساعاا المعتمده 2013



مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 مهاراا االتصال في انماط التعليم المختلفه 2016

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 مهاراا التحليل االحصائي 2016

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 تنظيم المؤتمراا العلميه 2017

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 اداره االزماا والكوارث 2018

جامعه  –كليه التربيه 

 المنصوره

2013 Toefl "amedeast" 

Sisco center  ICDL 

سعاد م مد عبد م.م/  

 الغنى ابراهيم
 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 إدارة الوقت واإلجتماعاا 2016يونيو  6 -5

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 سلوكياا المهنه 2016أغسطس  14-15

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 إستخدام التكنولوجيا في التدريس 2016يوليو

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 النشر العلمي 2016نوفمبر 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 التخطيط اإلستراتيجي 2017يناير 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 تنظيم المؤتمراا 2016أغسطس 



مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 العرض الفعال 2018يناير 

 المشاريع البحثيه 2018اكتوبر  مركزتطويرالداءالجامعي

جامعة  -المركزيهالمكتبه 

 المنصوره

 دورة إعداد معلم 2018يوليو 

Mansoura university 

children hospital 

May 2015 Toward Zero infection 

Mansoura 

university- Sharm 

El sheikh 

April 2018 Toward a bright future in 

nursing and health care 

Faculty of nursing- 

Mansoura university 

September 2018 Visions toward community 

health 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

 التعريف والوقايه وعالج النيميا 2018مايو 

جامعة  -المكتبه المركزيه

 المنصور

 إستخدام قواعد البياناا 2016اكتوبر 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

June 2016 APA 6 TH Edition 

كلية التمريض جامعة 

 المنصوره

june, 2016 Mendely 

Mansoura university 

children hospital 

April 2018 Nutrition and Dietetics in 

clinical practice 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

هدى راضى صبح م.م/  إدارة الوقت واإلجتماعاا 2017مايو  7-8



الداء مركز تطوير 

 الجامعي

محركاا البجث العلمي وطرق تصنيف  2017يناير -8-9

 الجامعاا

 على

 
مركز تطوير الداء 

 الجامعي

الجوانب المالية والقانونية في االعمال  2017يناير  15-16

 الجامعية

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 تنظيم المؤتمراا 2017يناير - 22-23

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 اخالقياا البحث العلمي 2017يناير  29-30

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 ادارة الزماا والكوارث 2017فبراير  - 5-6

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 مهاراا التحليل االحصائي 2017اغسطس  1-2

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

  نظام الساعاا المعتمدة 2018فبراير -25-26

الداء  مركز تطوير

 الجامعي

  العرض الفعال 2018مايو 13-14



مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 ادارة المراجع وفهرستها الكترونيا 2018يوليو -29-30

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

مشروعاا البحوث التنافسية المحلية  2018اكتوبر  8-9

 والعالمية

جامعة  -المكتبه المركزيه

 المنصوره

 دورة اعداد المعلم الجامعي 2018يوليو 11الي 8من 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

  التعريف والوقايه وعالج النيميا 2018مايو 

جامعة  -المكتبه المركزيه

 المنصور

 قاعدة–إستخدام قواعد البياناا 2016اكتوبر 26

Clinical key 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

June 2016 APA 6 TH Edition 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

اللقاء التعريفي للترحيب بطالب الدراساا  5-9-2018

 العليا

Mansoura university 

children hospital 

April 2018 Nutrition and Dietetics in 

clinical practice 
 

 From 11 to 13 seotember كليه الطب 

2017  

international training  th13The 

course in scientific writing and 

publication  

داليا مسعود السيد م.م/

 حافظ

مؤتمر الدراساا العليا الثانى " االرتقاء   2017مارس  13 كليه التمريض  

 بالبحث العلمى"



 دوره اعداد المعلم الجامعى   12/1/2017الى  9/1/2017 المكتبه المركزيه 

مركز تطوير اعضاء هيئه 

 التدريس 

 اداره المراجع وفهرستها الكترونيا   25/12/2017الى  24/12/2017

مركز تطوير اعضاء هيئه 

 التدريس 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس   29/1/2018الى  28/1/2018

مركز تطوير اعضاء هيئه 

 التدريس 

محركاا البحث العلمى وطرق تصنيف   7/8/2017الى  6/8/2017

 الجامعاا 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

محركاا البحث العلمي وطرق تصنيف  2016 اغسطس14-15

 الجامعاا
إيمان م مد عبده معيده/ 

 السيد

 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

مشروعاا البحوث التنافسيه المحليه  2017فبراير 5-6

 والعالميه

الداء مركز تطوير 

 الجامعي

 معايير الجوده في العمليه التدريسيه 2017يوليو9-10 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 مهاراا التحليل االحصائي 2017نوفمبر 12-13 

مركز تطوير الداء 

 الجامعي

 العلميه  المؤتمرااتنظيم 2018 ابريل22-23 

Faculty of nursing- 

Mansoura university 

February  2016 Community awareness for a 

better life 

Mansoura 

university- Sharm 

El sheikh 

April 2018 Toward a bright future in 

nursing and health care 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

 التعريف والوقايه وعالج النيميا 2018مايو 



جامعة  -كلية التمريض

 المنصوره

June 2016 APA 6 TH Edition 

 -كلية التمريض

 جامعةالمنصورة
2014أغسطس   

 المشاركة كمدرب في دوره

Medication 

administration 

والء الخنانى زهران م.م/ 

 الخنانى

 

مبني اداره جامعة 

 المنصورة
 2015أكتوبر 

 المشاركة في مؤتمربعنوان

New advances in Nursing 

care and Life Science 

Research 

 

 -كلية التمريض

 جامعةالمنصورة
 2016مايو 

 حضور ورشه عمل بعنوان

APA 6TH Edition 
 

نادي أعضاء هيئة 

 التدريس
 2017مارس 

المشاركة في مؤتمر الدراساا 

 العليا الثاني بعنوان

 االرتقاء بالبحث العلمي

Promotion Of Scientific 

Research ,2017 

 

معيده/ ساره عرفات على  استخدام التكنولوجيا فى التدريس تطوير الداء الجامعيمركز  28-29/1/2018

 تنظيم المؤتمراا العلميه مركز تطوير الداء الجامعي 23/4/2018-22 م مد

22-23/4/2018 
محركاا البحث العلمى وطرق تصنيف  مركز تطوير الداء الجامعي

 الجامعاا



  DM & HTN For G.P Conference  /مروة عبد ال ميد م.م

 م مد م مود
 

  Sampling for Population 

  

Update in Diagnosis & 

Management of Diabetic 

Nephropathy 

  Smoking Cessation in Practice 

  

The third Annual Hepatology 

Conference 

  

 "Mendeley كيفية"

استخدام برنامج لتنسيق مراجع الرسائل 

 العلمية واالبحاث اوتوماتيكيا

  “Electronic Course” workshop 

  

New Advances in Nursing 

Nursing care and Life Science 

Research: American and 

Egyptian Collaboration. 



  

Ultrasound in Hepato-

Gastroenterology 

  

Laproscopic Management of 

Morbid Obesity 

  How to Write a Scientific Paper 

  Use of Technology in Teaching 

  Advanced Database 

  Research Ethics 

  Managing Time & Meetings 

  

International Publishing of 

Scientific Research 

Competing for Research Funds 

زينب ابراهيم عبد معيده/  وعالج االنيميا والوقايةريف عالت 28/5/2018 بالكليةقاعه المؤتمراا 

 القادر ابو زيد

 

 Edition THApA 6 17/7/1016 بالكليةقاعه المؤتمراا 

 وادواتها الجودةمقدمه في  24/8/2015 بالكليةقاعه المؤتمراا 



نادي اعضاء هيئه 

 التدريس

 االرتقاء بالبحث العلمي مؤتمر 13/3/2017

 بمستشفىقاعه المؤتمراا 

 االطفال

3/4/2018 international scientific  th4

nursing  conference toward 

bright future in nursing and 

health care 

جامعة  –مستشفى االطفال 
 المنصورة

 
 

 
 
 
 

جامعة  -كلية التمريض
 المنصورة

  3/06/2018 من

 6/06/2018 إلي      

 

 

 

 

 

 

 02/8/2017 إلي 01/08/2017من

 إلي 11/05/2016 من

11/05/2016 

 إلي 25/10/2015 من

the 4thInternational 

Scientific nursing 

Conference To ward 

bright future in nursing 

and health care  at 

pediatric hospital 

mansoura  

University 

م/ نورا حسانين حسانين 

 احمد يوسل ابو العز

statistical analysis skills   

APA 6th Edition   

Electronic Course  



 

 

 

جامعة  -كلية التمريض
 المنصورة

 

 

 

 

 

جامعة  -كلية التمريض

 المنصورة

 

25/10/2015 

 إلي 08/09/2015 من

09/09/2015 

 

  18/9/2016 من

 19/9/2016 إلي      

 

 16/5/2016 إلي 15/5/2016 من

 

 3/4/2018 إلي 3/4/2018 من

 

 26/8/2015 إلي 25/08/2015 من

 

 

 

 

 

 2016 /21/3 الي 3/2016/ 20

Effective presentation 

 

International publishing 

of scientific research 

Effective communication 

skills  

How to write a medical 

original article  

Ethic of scientific 

research 

Quality standards in 

education process  

Google scholar  

EG mox  

Anemia 

 :المشاركة في اعمال الجودة -

 لجنه المقراراا الدراسية 

 لجنه الفاعليه التعليمية 



 الداء تطوير مركز

 الجامعي

 الداء تطوير مركز

 الجامعي

 الداء تطوير مركز

 الجامعي

 الداء تطوير مركز

 الجامعي

 الداء تطوير مركز

 الجامعي

 الداء تطوير مركز

 الجامعي

 جامعة – التمريض كلية

 المنصورة

 الموارد تنمية وحدة

 -الطب كلية– البشرية

 المنصورة جامعة

 حافظ محمد /د0ا قاعة

 الطفال بمستشفى

 جامعة /الجامعي

  المنصورة

 جامعة -التمريض كلية

 المنصورة

 
1-2/7/2014 

 

11-12/1/2015 

 

31/5/2015- 1/6/2015 

 

18-19/8/2015 

 

13-14/3/2016 

 

3-4/5/2016 

 

14-15/5/2017 

 

1-2/8/2017 

 

25-26/2/2018 

 

6-7/5/2018 

 

22-24/7/2018 

 

 م.م/ اميرة م مد م مد   التخطيط االستراتيجي

 عبد الواحد
 سلوكياا المهنة  

  العمال الجوانب المالية والقانونية في

  الجامعية

 العرض الفعال  

  مشروعاا البحوث التنافسية المحلية و

  العالمية

 إدارة الوقت واالجتماعاا  

 إدارة الزماا والكوارث  

 مهاراا التحليل اإلحصائي  

 نظام الساعاا المعتمدة  

 كيفية كتابة المقالة العلمية  

 النشر العلمي  

  

 international scientific  th4

nursing  conference toward a 

bright future in nursing and 

health care  



 

 جامعة -التمريض كلية

 المنصورة

 

 جامعة -التمريض كلية

 المنصورة

 

 

 جامعة– المركزية المكتبة

 المنصورة

 

 جامعة – التمريض كلية

 المنصورة

 

11-13/9/2017 

 

 

3/4/2018 

 

 

 

 

11/5/2016 

 

17/5/2016 

 

5/9/2018 

 

 

 

5- 8/2/2017 

 

 

25/10/2015 

 

 

 

17- 24/8/2014 

 international training  thThe 13

course in scientific writing 

and publication 

 Nutrition and dietetics in 

clinical practice 

  Edition work shop thAPA 6 

  

  ورشة عمل عن )كيفية استخدام برنامج

mendeley  لتنسيق مراجع الرسائل

 العلمية والبحاث اتوماتيكيا(

  

  اللقاء التعريفي للترحيب لطالب

 الدارساا العليا 

 دورة إعداد معلم 

  ( ورشة عمل بعنوانelectronic 

course) 

 بنظام  ورشة عمل بعنوان ) التعريف

 الفارابى(

  ( المشاركة كمدرب فى دورة بعنوان 

 medication administration) 



 الداء تطوير مركز

 الجامعي
م/ فاطمة عيد عمر شرف  إدارة الكوارث والزماا 14-15/5/2017

 الداء تطوير مركز الدين

 الجامعي
 استخدام التكنولوجيا في التدريس 19-20/11/2017

 الداء تطوير مركز

 الجامعي
 أخالقياا البحث العلمى 4-5/3/2018

قاعة المؤتمرات / كلية 

 التمريض
3/7/2018 

 ورشة عمل عن النيميا

Blue Printورشة عمل 

قاعة المؤتمرات / كلية 

 التمريض

 

 إدارة الكوارث والزماا

  
the 1st Enviromental conference 

about community awareness for 

abetter life  

م.م/ ياسمين ابراهيم 

 عبدالقادر خضر
 

 

the first conference for 

postgraduate students about 

obstacles of scientific research 

point of view of postgraduate 

students  

 
إلي  04/07/2012من 

the 2 nd medical Conference at 

mansoura faculty of medicine, 

about: DM &HTN for G0P  



04/07/2012 

إلي  24/06/2012من  

25/06/2012 

the 2nd Annual Scientific 

nursing Conference about High 

Tech Nursing at pediatric 

hospital mansoura University  

 

إلي  12/04/2012من 

13/04/2012 

the 7 th annual Conference at 

mansoura faculty of medicine, 

internl medicine Dept0 

specialized medical hospital 

about: Recent diagnostic   &

therapeutic modalities of some 

hepato-endocrinal diseases  

04/03/2012من    

05/03/2012إلي   

 

the 4 th Scientific students 

meeting about   : Teaching and 

Evaluation Strategies: Students' 

Perspectives  



 

إلي  24/03/2009من 

24/03/2009  

 

2nd management day of nursing 

administration department, 

faculty of nursing about: Legal 

and ethical issues in nursing 

practice  

 جامعة – التمريض كلية

 المنصورة

 4th International Scientific 

Nursing Conference toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care 

م.م/ عواطل عبد ال ميد 

 م مد عبد ال ميد

 جامعة – التمريض كلية

 المنصورة

 Scientific Nursing Conference 

toward The new in The 

Treatment of The Liver Disease 

 بالمكتبة المؤتمراا قاعة

 بجامعة المركزية

 المنصورة

 إلي 13/08/2017 من

16/08/2017 
 اعداد المعلم الجامعى

   

لتنسيق  Mendeleyكيفيه استخدام برنامج 

مراجع الرسائل العلميه واالبحاث 



 اوتوماتيكيا

   

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس

  
 تنظيم المؤتمراا العلمية

  
 االنسانحقوق 

  
 المشروعاا البحثية و التنافسية

   

 اخالقياا المهنة

   

Effective communication skills 

 

   

Ethic of scientificc research 

  The Credit hour systems 

 

 

 

 
 

Managing time and 

meeting 



بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
 م.م/ شيماء م مد الغريب  العلميةتنظيم المؤتمراا   24/07/2016

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  اخالقياا البحث العلمى  31/07/2016

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  معايير الجودة فى العملية التدريسية  07/08/2016

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
07/08/2016  

 الجوانب المالية والقانونية فى االعمال

  الجامعية

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  سلوكياا المهنة  14/08/2016

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  مهاراا التحليل اإلحصائى  16/08/2016

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  نظام الساعاا المعتمدة  29/01/2017

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  المقالة العلميةكيفية كتابة   09/04/2017

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
06/08/2017  

محركاا البحث العلمى وطرق تصنيف 

  الجامعاا

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  ادارة المراجع وفهرستها الكترونيا  24/12/2017

بمركز تطوير االداء 

 الجامعى 
  التخطيط االستراتيجى  21/01/2018

االداء بمركز تطوير 

 الجامعى 
  ادارة الوقت واالجتماعاا  26/08/2018



المكتبة المركزية بجامعة 

 المنصورة
 اعداد المعلم الجامعى 13/08/2017

 

 

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 

 

إلي 03/04/2018من 

06/04/2018 

 

 

4th international scientific 

nursing conference toword a 

bright future in nursing and 

health care  

م/ منى ابراهيم السيد عبد 

 الغني أحمد

mansoura faculty of 

medicine 

 
 

 

إلي  12/04/2012من 

13/04/2012 

 

7thannual Conference at 

mansoura faculty of medicine, 

internl medicine Dept0 

specialized medical hospital 

about: Recent 

diagnostic&therapeutic 

modalities of some hepato-

endocrinal diseases 

 

جامعة  –كلية التمريض 

  المنصورة

 

 

 

 

2nd management day of nursing 

administration department, 

faculty of nursing about: Legal 

and ethical issues in nursing 

practice  

 

  The infection for GP conference  

mansoura faculty of 

medicine 

 

 

Medical Conference at 

mansoura faculty of medicine, 



إلي  24/03/2009من  

24/03/2009 

 

 

about: DM &HTN for GP. 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة  –كلية التمريض 

  المنصورة

 

 
How to write a medical original 

article workshop  

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 

 

the 2ndAnnual Scientific 

nursing Conference about High 

Tech Nursing at pediatric 

hospital mansoura University  
  

 6/06/2012إلي  5/06/2012من 

 

 

the 1st Enviromental conference 

about community awareness for 

abetter life 

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 4/07/2012بتاريخ  -

 

the first conference for 

postgraduate students about 



 obstacles of scientific research 

point of view of postgraduate 

students 

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 ش يق صابر وداد /م.م التخطيط االستراتيجى 21/1/2018

جامعة  –كلية التمريض  الخالق عبد

 المنصورة

المؤتمر الدولى الرابع لكلية التمريض  3/4/2018

 جامعة المنصورة
  

http://nurfac.mans.edu.eg/current-news/721-4thintnursmanseg-conference
http://nurfac.mans.edu.eg/current-news/721-4thintnursmanseg-conference

