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 ةــــــــرة الذاتيـــــيـالس        
 

 شخصيةبيانات 
 
  

  صفيه جمعه محمد متولي االســـــــــــــــم:

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق مساعد مدرس الوظيفة الحالية: 

 12/4/2991 تاريخ الميــــالد: 

 كز ديرب نجم محافظه الشرقيهاكوه مر محل الميـــــــالد:        

 مصريـــــــــــــة الجنسيــــــــــــة:          /

 مسلمــــــــــــــة الديانــــــــــــــة: 

 أطفال 4+   متزوجـــــــــة الحالة االجتماعية:           

 مصر -الشرقية محافظة  – مركز ديرب نجم –فرغان  العـنــــــــــــوان: 

  12281900120-12241134192 م المــــوبايـل:رق  

 البريد االلكتروني:  
safiametwalley@gmail.com 

safia36@yahoo.com 

 
  

 الحاصلة عليها: الت العلميةـالمؤه 
 

 

كلية  من 11/0/1112سنين فى فى علوم التمريض تخصص تمريض الم  تم مناقشه رساله الدكتوراه ل •

  جامعة الزقازيق.  -التمريض

  -كلية التمريض بتقديرامتياز من 11/21/1122مسنين بتاريخ ماجستير فى علوم التمريض تخصص تمريض  •

 جامعة الزقازيق.

امعة ج -كلية التمريض بتقديرامتياز مع مرتبة الشرف من 1122بكالوريوس فى التمريض دور يونيه عام  •

 الزقازيق.
 

  

 :الوظائف والخبرات

 حتى تاريخـه. 0/2/1120جامعة الزقازيق اعتبارا من -بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض  مساعد  مدرس •

 .2/2/1120حتى  21/1/1124الفترة من  فىجامعة الزقازيق  -المسنين  معيدة بقسم تمريض •

  .11/2/1121الي  22/4/1121في الفتره من  بنها التعليمي االميري بمستشفي أخصائية تمريض •

mailto:safiametwalley@gmail.com
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 النشر العلمى
 

 

 ات العلميةالمؤتمر
 

 التاريخ اسم المجلة/ المؤتمر اسم البحث م

2 
Effect of elderly health problems on 

caregiver's health  

Journal of  IOSR Journal 

of Nursing and Health 

Science (IOSR-JNHS) 

2112 

1 

Effect of cognitive rehabilitation 

intervention on cognitive function 

among elderly patient with stroke 

SJR journal Of biology 

Cell Injury 
2121 

اتالمؤتمر م  التاريخ مكان اإلنعقاد 

9 

عنوان ب دسالسا الدولى حضورمؤتمر كلية التمريض -

 "Advance In Professional Nursing 

Education & Practice" 

حلوانجامعة  -كلية التمريض  4/4211  

21 

جامعة القاهرة العلمى  -حضورمؤتمر كلية التمريض

 Nursing specialties"   عنوانب الثالث الدولى

based on community needs: challenges 

and opportunities" 

لسرطان  75375مستشفى 

القاهرة -االطفال  
6-5/7/4211  

22 

تحت  الثامنحضور و تنظيم مؤتمر كلية التمريض  -

تحديات التمريض فى التأهيل واالحتراف"   عنوان "

" Nursing Challenges in Qualification  

and Professionalism " 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

11/11/2114  

21 

عن  عشرالتاسع ى السنوي المؤتمرالعلمى العرب

Pan Arab Conference on  th"19 ىالسكر

Diabetes" 

 -ميريديان المطار فندق 

 القاهرة
24-26/3/2117  

21 

السنوى الثالث عشر لوحدة الغدد الصماء المؤتمر

 بعنوان: جامعة الزقازيقب السكرو

 "الجديد فى أمراض السكر والغدد الصماء"

 قاعة المركز العلمى بمستشفى

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

  2-9 /4 /2117   

 

24 

السنوى الحادى عشر للجمعية المصرية المؤتمر

ألمراض الجهاز الهضمى والكبد واالمراض المعدية 

 .بالشرقية 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

  2-3 /2 /2117   

 

28 

مصرية الالسنوى الثانى عشر للجمعية البحثية  لمؤتمرا

.الكبد والجهاز الهضمي لدراسة أمراض  
 12th Annual Conference "Diabetes: gut 

and liver". 

 - المعهد القومى للتدريب

 القاهرة

  2-3 /9 /2117   
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23 
مجموعة المصرية للغدة للالمؤتمر السنوي الرابع  

  بعنوان:  امعة الزقازيقكلية الطب ج -الدرقية 

"األخطاء الشائعة في عالج أمراض الغدة الدرقية"  

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

  12 /2 /6211   

 

22 

جامعة  حضور و تنظيم مؤتمر كلية التمريض -

الممارسات القائمة تحت عنوان " التاسع الزقازيق

 Evidence  "   "فى مجال التمريض على االدلة

Based Practices in Nursing" 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

5/3/2116  

20 

 السنوى الثانى لقسم الجراحة العامةمؤتمر ال حضور -

 :تحت عنوان بكلية الطب جامعة الزقازيق 

"Patient Safety in Surgery" 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

9-11/3/2116  

29 
 ىعن السكر ونعشرالالمؤتمرالعلمى العربى السنوي 

Pan Arab Conference on Diabetes" th"20 

تى سي انتركونتننتالفندق 

القاهرة - ستارز  
22-24/3/6211  

11 

لقسم التمريض الباطنى  ل االوالسنوى العلمى  المؤتمر

والجراحى بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت 

  Future Vision of Nursing": " عنوان

يئة تنمية قدرات أعضاء همبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

  12/4 /6211   

 

12 

بكلية  لالمراض المعدية االول السنوى العلمى  المؤتمر

 الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان:

 '' Together to Fight Infection'' 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

14/5/2116  

11 

 النفسىطب اللقسم  الثالث  السنوىالعلمى  المؤتمر

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان:

 '' Psychiatry as a brain disease'' 

ى بمستشفى قاعة المركز العلم

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

2/3/2115  

11 

جامعة  حضور و تنظيم مؤتمر كلية التمريض -

ثة فى تعليم لحدااتحت عنوان " التاسع الزقازيق

 Innovation in Nursing'' " وممارسة التمريض

Education and Practice" 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  دالجراحة الجدي

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

4/4/2115  

14 

بكلية الطب  لقسم طب االورامالسنوى العلمى  المؤتمر

 جامعة الزقازيق تحت عنوان:

 '' Updates in colorectal cancer'' 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

6/4/2115  

18 

لقسم التمريض الباطنى  الثانى ى السنوالعلمى  المؤتمر

والجراحى بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت 

 Evidence Based Practice in "عنوان: " 

Nursing Research   

 ارةقاعة المؤتمرات بكلية التج

جامعة الزقازيق -  

  2/7 /2115   

 

13 

لقسم طب المناطق  الثانى السنوى العلمى  المؤتمر

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان: الحارة

 '' Together to Fight Infection'' 

قاعة المركز العلمى بمستشفى 

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

19-21/5/2115  

12 

لقسم تمريض المسنين  االولالسنوى العلمى  المؤتمر

بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

''Toward Healthy Aging''   

يئة تنمية قدرات أعضاء همبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

  15/11 /2115   
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 التدريبية وورش العمل اتالدور
 

وورش العمل  الدورة التدريبية م  التاريخ مكان اإلنعقاد 

24 
للغه االنجليزية بمجموع   TOEFLاجتياز اختبار  -

 891درجات 

 للغه االنجليزيةمركز ا

جامعة  - لالغراض الخاصة

 الزقازيق

2117 

82  

 الدولي النشر
وحدة ادارة مشروعات 

جامعة الزقازيق - التطوير  

 االربعاء

15/6/2114  

 

23 

" التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالىدورة "

بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

ضمان مركز وحدة التدريب ب

 جامعة الزقازيق - الجودة

 2/6/2117من 

 11/6/2117الى 

22 
"Painful Neuropathy and Diabetic foot 

Workshop'' 

 -ميريديان المطار فندق 

 القاهرة
24/3/2117  

 

20 
 االدخال االليكترونى للمراجع فى االبحاث  

''Endnote; Reference Manager'' 

وحدة ادارة مشروعات 

جامعة الزقازيق - التطوير  

 الثالثاء

15/11/7211  

 

29 
للغه االنجليزية بمجموع   TOEFLاجتياز اختبار  -

 311درجات 

 للغه االنجليزيةمركز ا

جامعة  - لالغراض الخاصة

 الزقازيق

 21/2/2119من 

 6/3/2119الى 

 التدريسالدورات الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  

Faculty and Leadership Development Centre Training Courses 

  

إلنعقادمكان ا الدورة التدريبية م  التاريخ 

 النشر العلمي الدولي 2
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-31/6الفترة من 

2/5/1421  

 الجوانب المالية و القانونية فى الجامعات 1
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-4الفترة من 

6/5/1421  

 مهارات االتصال 1
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-5الفترة من 

9/5/1421  

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 4
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-11الفترة من 

13/5/1421  

10 

 نعشر تحت عنوا التاسعحضور مؤتمر كلية الطب  -

"  Current Situation & Future 

Challenges in Education, Research and 

Health Care   "  

عة المركز العلمى بمستشفى 

  دالجراحة الجدي

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

27-26/11/5211  
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 ادارة الوقت و االجتماعات 8
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

زيقجامعة الزقا - التدريس  

-14الفترة من 

16/5/1421  

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 3
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-12الفترة من 

21/5/1421  

 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية 2
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

 -9الفترة من 

11/3/2114  

 سلوكيات المهنة 0
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

 -24الفترة من 

27/6/2114  

 تنظيم المؤتمرات العلمية 9
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

 -29الفترة من 

31/6/2211  

 فى انماط التعليم المختلفة مهارات االتصال 21
قدرات أعضاء هيئة تنمية مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-6الفترة من 

5/5/2211  

 التخطيط االستيراتيجى 22
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-2الفترة من 

9/5/2211  

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 21
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-7من  الفترة

6/2/2211  

 دورة اعداد المدرس الجامعى 21
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

-13/2الفترة من 

11/9/2211  

  إدارة االزمات والكوارث 24
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

 -4الفترة من 

7/5/2211  

 مشروعات البحوث التنافسية  28
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

 -11الفترة من 

12/5/2211  

 SPSSبرنامج التحليل االحصائى  23
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - التدريس  

 -12الفترة من 

19/5/2211  

 استخدام قواعد البيانات العالمية 22
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق - يسالتدر  

 -31الفترة من 

31/5/2211  

 :وخدمة المجتمع االنشطة المختلفة في مجال نظم ادارة الجودة
  

 مع ا.د/ إيمان شكرى .  2121: 2114عضو فى معيار أعضاء هيئة التدريس  -

 مع ا.د/ إيمان شكرى 2121:2114لتدريب أعضاء هيئة التدريس (CIQAP)عضو فى مشروع  -

  .وحدة التدريب بالكلية عضو فى -

 .عضو فى وحدة إدارة المشروعات بالكلية -

 .عضو فى كنترول الفرقة الثالثة بالكلية  -

و التأهيل لإلعتماد  فى مجال نظم إدارة الجودةتنظيم و حضور العديد من ورش العمل والدورات  االشتراك فى -

(CIQAP) .لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية 

                                                                          2121--2116مسئول عن ملف المتعثرين بالقسم منذعام  -
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 (CIQAPوحدة التدريب بالكلية ومشروع )الخاصة بتنظيم العديد من ورش العمل والدورات فى   المشاركة -

 .الى الوقت الحاضر 2114 منذ عام لكليةلتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم با

 Nursing Challenges inتحت عنوان "  الثامن السنوى مؤتمر كلية التمريض فى إعداد وتنظيم المشاركة -

Qualification and Professionalism  11/11/2114" بتاريخ . 

الممارسات القائمة على االدلة فى " تحت عنوان التاسع السنوى مؤتمر كلية التمريض فى إعداد وتنظيم المشاركة -

 . 5/3/2116بتاريخ  "Evidence Based Practices in Nursing  "   "مجال التمريض

الحداثة فى تعليم وممارسة "تحت عنوان  العاشر السنوى مؤتمر كلية التمريض فى إعداد وتنظيم المشاركة -

 . 4/4/2115بتاريخ  Innovation in Nursing Education and Practice'' " التمريض

جامعة  -كلية التمريضلمؤتمر العلمى السنوى االول لقسم تمريض المسنين با فى إعداد وتنظيم المشاركة -

 . 15/11/2115بتاريخ  " نحو شيخوخة صحية"تحت عنوان  الزقازيق

جامعة  -لية التمريضكقسم تمريض المسنين بل 2112 المؤتمر العلمى السنوى الثاني فى إعداد وتنظيم المشاركة

 .الزقازيق

جامعة  -كلية التمريضلقسم تمريض المسنين ب 2119المؤتمر العلمى السنوى الثاني فى إعداد وتنظيم المشاركة

 .الزقازيق

 

 

 


