
تحت رعاية أد عثمان شعالن رئيس جامعة الزقازيق و أد نادية محمد طه عميد كلية التمريض 

مشاركة طالب الجمعية جامعة الزقازيق و د فاتن السبيعى مشرف فرع انسا الزقازيق تمت 

( فى فعاليات ZNNSSAالعلمية المصرية لطالب التمريض وحديثى التخرج بالزقازيق )

الذى تقيمه الجمعية العلمية المصرية لطالب التمريض  (ATP) نوى البرنامج التدريبى الس

والذى استضافته وقامت بتنظيمه هذا العام الجمعية    (ENNSSA EGYPTوحديثى التخرج ) 

العلمية المصرية لطالب التمريض وحديثى التخرج بكلية التمريض جامعة قناة السويس  

مج التدريبى وفود الجمعيات العلمية ( وقد شارك فى البرناENNSSA SCUباالسماعيلية ) 

وعين  المنصورة وبورسعيد وطنطا وسوهاج وأسيوط الزقازيق وبمختلف الجامعات المصرية 

. حيث تم 2019/ 17/10حتى  10/ 15وذلك على مدارثالثة أيام من  MTIو  شمس وبنها

 التدريب كالتالى: 

 

 

 

 

 

15 /10/2019 

*Comprehensive 

assessment of critically 

ill patients 

* Decision making 

 د/ محمود أبو المجد 

 MTIمدرس مساعد بجامعة 

بمستشفى   supervisorو 

 السعودى االلمانى. 

Nurse of the future 

core competencies 

 د فاتن السبيعى 

مدرس تمريض النساء و 

الوالدة بكلية التمريض جامعة 

لفرع المشرف العام  -الزقازيق

ومنسق  –انسا الزقازيق 

 برنامج العباقرة بالكلية 

Nursing and personal 

development regarding 

nursing now 

 مستر أحمد صبرى  

 رئيس انسا طنطا 
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CV cover letter and 

how to be a leader 

 مس شروق عبد المجيد 

رئيس قسم تدريب وتطوير 

المدير الفنى  الخريجين و 

 للبرنامج التدريبى 

Arrythmia   د/ غنيم السيد 

مشرف فرع انسا جامعة قناة  

 السويس 

17 /10/2019 Scientific research   د/غادة عبد الرحمن 

 مشرف فرع انسا أسيوط 

وفى اليوم األخير من البرنامج التدريبى قام كل رءيس بعرض فيديو عن األنشطة التى قام بها  

ابراهيم محمد مسلم وامين لجنة   الفرع خالل العام الماضى .كما عرض رءيس انسا الزقازيق

فيديو النشطة الفرع وكذلك فيديو لمشاركة انساوية   الدعاية واالعالن عمرو عبد المتعال

. وبناءا على تقييم انشطة األفرع حصلت 2019فى برنامج العباقرة كليات التمريض  الزقازيق

انسا قناة السويس بالمركز االول وفازت انسا سوهاج بالمركز الثانى وفازت انسا الزقازيق  



ذلك فى حضوراألستاذ الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم  بالمركز الثالث. و

 د/ وفاء عبد العظيم داود عميد الكلية. و الطالب و أ

 

 

  

  



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


