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 الحاصلة عليها: الت العلميةـالمؤه 
 

 

امعة ج -كلية التمريض بتقديرامتياز مع مرتبة الشرف من 2017 بكالوريوس فى التمريض دور يونيه عام •

 الزقازيق.
 

  

   :الوظائف والخبرات

 

 

  يسرا دمحم على العوضى االســـــــــــــــم:

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق عيدم الوظيفة الحالية: 

 72/6/9119 تاريخ الميــــالد: 

 صرم - الشرقيةمحافظة  - كفر صقر محل الميـــــــالد:        

 مصريـــــــــــــة الجنسيــــــــــــة:          

 مسلمــــــــــــــة الديانــــــــــــــة: 

 أطفال 9+   متزوجـــــــــة الحالة االجتماعية:           

 مصر -الشرقية محافظة  – الزقازيق - شيبة العـنــــــــــــوان: 

  19163139993 رقم المــــوبايـل:  

 البريد االلكتروني:  
.com@gmail276yasoomohmed 

 .79/1/7193حتى  72/99/7192الفترة من  فىجامعة الزقازيق  -بكلية التمريض المسنين معيدة بقسم تمريض •

mailto:hrrahman85@yahoo.com
mailto:hrrahman85@yahoo.com
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 اللغات
 

 : اللغة األم اللغه العربيه

 :اجيد الكتابه والقراءة واإلستماع اللغه االنجليزية

 مهارات أستخدام الكومبيوتر
 

 1/1/7191 بتاريخ   دوليا    الحاسب األلى " معتمده" الرخصه الدولية لقيادة  icdlشهادة حصلت على  

 

 المؤتمرات

اتالمؤتمر م  التاريخ مكان اإلنعقاد 

9 
 مؤتمر كلية التمريض جامعة الزقازيق بعنوان

Evidence based practice in nursing 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة الزقازيق  –الجراحة   
7/3/2112 

7 
 " بعنوانى قسم الكل الطب مؤتمر كلية

Nephrology up to themoment 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

 الزقازيق

26/4/2018 

3 

الهيئة المصرية المراض الكبد والجهز الهضمى مؤتمر 

   بعنوان

Sharkia gastro club egyption society of 

hepatology gastroenterology and 

infectious disease in sharkia 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

 الزقازيق

23/11/2018 

9 

الهيئة المصرية المراض الكبد والجهز الهضمى مؤتمر 

   بعنوان

Sharkia gastro club tge egyption society 

of hepatology gastroenterology and 

infectious disease in sharkia 

مستشفى  -علمىالمركز ال

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

 الزقازيق

11/1/2019 

5 

  7191 الثانى عشرحضور مؤتمر كلية التمريض  -

 تحت عنوان 

Holistic nursing :initiative for 

promoting global health 

 25/3/2019-26 كلية التمريض جامعة الزقازيق

6 

مس قسم األورام الخا حضور مؤتمر كلية الطب -

 بعنوان

Advanced in ovarian cancer therapy 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

 الزقازيق

11/4/2019 

2 
مؤتمر قسم المخ واالعصاب الثالث حضور  -

neurophysiology 

 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

11/2/2112  
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 التدريبية وورش العمل اتالدور
 

وورش العمل  الدورة التدريبية م  التاريخ مكان اإلنعقاد 

9 

 ورشة عمل

International scientific publication 

  

جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق
 2121مارس  4

7 
ة عمل ورش  

credit house system 

جامعة   -كلية التمريض 

 الزقازيق
2112نوفمبر  17  

3 
 ورشة عمل

How to get aproject 

جامعة   -كلية التمريض 

 الزقازيق
2112مارس  22  

 ICDL " Icdl arabia 2112"      الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى  99

 
 حضور وتنظيم ورشة عمل بعنوان

 ساألقتبا

جامعة  -كلية التمريض 

 الزقازيق 
5/12/2112  

 

 

 

 

 

 الزقازيق

2 
السادس للتأمين الصحى فرع مؤتمر الحضور  -  

 الشرقية

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

 الزقازيق

5/2/2112  

1 

قسم المتوطنة كلية الطب جامعة حضورمؤتمر  -

 الزقازيق بعنوان

Endemic hepatogastroenterology past 

,present and future 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –ية الطب كل –الجراحة 

 الزقازيق

4/2114  

91 

وجراحة المخ  –قسم األعصاب _ األشعة حضورمؤتمر 

 واالعصاب األول بعنوان

Multidisciplinary neuro-intervention 

team 

مستشفى  -المركز العلمى

جامعة –كلية الطب  –الجراحة 

 الزقازيق

2-7/5/2114  

99 
 نوانمؤتمر كلية التمريض الثالث عشر بعحضور  -

New horizons in nursing care 
 10/3/2020-9 كلية التمريض جامعة الزقازيق



 

 

 - 4 - 

 التدريسالدورات الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 

Faculty and Leadership Development Centre Training Courses 

 

 

 مكان اإلنعقاد الدورة التدريبية م

معة الزقازيقجا - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  النشر العلمي الدولي 9  

جامعة الزقازيق - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  مهارات االتصال 7  

جامعة الزقازيق - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  استخدام التكنولوجيا فى التدريس 3  

جامعة الزقازيق - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  حقوق وواجبات المعيد 9  

جامعة الزقازيق - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  متحانات وتقويم الطالبنظم اال 5  

جامعة الزقازيق - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  SPSSبرنامج التحليل االحصائى  6  

2 
استخدام قواعد البيانات العالمية وإدارة وتنظيم 

 االقتباسالمراجع العلمية وتجنب 
جامعة الزقازيق - ت أعضاء هيئة التدريستنمية قدرامبنى   

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد التقويم الذاتى لكليات ومعاهد التعليم العالى 2

جامعة الزقازيق - تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمبنى  الكتابه العلمية   

جامعة الزقازيق - ضاء هيئة التدريستنمية قدرات أعمبنى  endnotإدارة المراجع بواسطة برنامج    

 :وخدمة المجتمع االنشطة المختلفة في مجال نظم ادارة الجودة
  

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

   .عضو فى وحدة التدريب بالكلية -

 


