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 الى األن2018

7102 

 

7101 

  دكتوراه تمريض المسنينطالب 

 ماجستير تمريض المسنين بتقدير امتياز 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق
 

  بتقدير تمريضفى علوم البكالوريوس 

 امتياز مع مرتبة الشرف.  

 كلية التمريض جامعة الزقازيق

 

 الى االن 7170

 الى االن 7102

 الى االن 7102

 الى االن 7102

7102 

 عضو فى فريق منصه التعليم االلكترونى بالجامعه 

  عضو فى فريق ادخال البيانات الخاصة بطالب الدراسات العليا 

  عضو فى فريق وحدة التقويم والقياس 

  عضو فى فريق التصحيح االلكترونى 
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prof_mm_zedan@yahoo.com 

 

  
 محافظة الشرقية  -مدينة الزقازيق

 
 

 

 

  :تاريخ الميالد 
 01 /2  /0151  

  :الجنسية 

 مصري

 جتماعية: الحالة اإل 

 متزوج

لغات: ال  

  :اللغة العربيةاللغة األولى  

  :اللغة اإلنجليزيةاللغة الثانية  

 

 
 

   
 

إلى  7102

 األن
 

 

00/7107- 

2/7102 
 

 

2/7107- 

00/7107 
 
 

1/7101- 

5/7100 

 مدرس مساعد تمريض المسنين 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق 
  

  معيد بقسم تمريض المسنين 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق
  

 أخصائى بقسم تمريض المسنين 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق  
 

 

  فترة اإلمتيازتأدية 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق  

 

 نـســـمح
 مدـحـيد مـمد السـحـم 

 مدرس مساعد تمريض المسنين
 

 الخبرات الوظيفية
 

 المؤهالت الدراسية
 

 التمريض جامعة الزقازيق النشاط داخل كلية

 اإلتصالبيانات 
 

 خصيةبيانات ش
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0/7171 

2/07/7105 

72/0/7105 

 

0/07/7102 

 

0/7102 

 
 

2-1/2/7102 
 

02/00/7101 

 

72/01/7101 

 

72/01/7101 

 

01/0/7101 

 

2/00/7102 

 

1/1/7102 

 

1/1/7102 

 

01/7/7102 

 
01/0/7102 

 

71/0/7102 

 

7/0/7102 

 

 

 (Online) Advanced cardiac life support (ACLS) 

  المشاركة فى إعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان(statistical analysis by SPSS 

program) –كلية التمريض جامعة الزقازيق 

  كلية التمريض – (ى الدولىلمالنشر الع)المشاركة فى إعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان

 جامعة الزقازيق

 بنادى المسنين بمدنه الزقازيق عن مرض  ركه الفعاله فى اعداد ندوة علميه للمسنينالمشا

 السكرى والذبحه الصدريه

  اجتياز اختبارTOEFL  مركز اللغه االنجليزيه ، درجة 217بمجموع للغه االنجلزية

 المعتمد بمدينة الزقازيق 

  عليم العالي( التقويم الذاتي لكليات ومعاهد الت) حضور دورة الجودة بعنوان 

 كلية  -(كاديمى لطالب التمريضاإلرشاد األ) بعنوانفى إعداد وتنظيم ورشة عمل  المشاركة

 التمريض جامعة الزقازيق

  كلية– (التقويم الذاتى لمعايير الجودة) بعنوانالمشاركة فى إعداد وتنظيم ورشة عمل 

 التمريض جامعة الزقازيق

  التمريض جامعة  كلية -(مفاهيم الجودة) نوانبعالمشاركة فى إعداد وتنظيم ورشة عمل

 الزقازيق

 المشاركة في اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان :crises and disaster management 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق  -

  قافلة تثقيفية صحية لكبار السن بجمعية رساله فرع ابو كبيرالمشاركة فى إعداد وتنظيم "-

 يتسنى من رعاية تمريضية وتثقيف صحى لكبار السن مع تقديم ما  "شرقية

 المشاركة فى اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان: Students Evaluation-  كلية التمريض

 جامعة الزقازيق 

 المشاركة فى اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان :Medical Statistics -  كلية التمريض

 جامعة الزقازيق 

 رشة عمل بعنوانالمشاركة في اعداد وتنظيم و :Evidence Based Practices-  كلية

 عة الزقازيقالتمريض جام

  شرقية-الزقازيق -" قافلة تمريضية لكبار السن بقرية شيبةالمشاركة فى أعداد وتنظيم " 

 مع تقديم ما يتسنى من رعاية تمريضية وتثقيف صحي لكبار السن

 كلية -(د المنظمة لالمتحاناتالقواع) المشاركة فى اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان

 التمريض جامعة الزقازيق

 كلية التمريض جامعة  - )الدراسة الذاتية( المشاركة فى اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان

 الى االن 

7107-7102 

 الى االن 7107

 نات بالجودةعضو فى فريق االستبيا  

 بالكلية فريق النتيجة اإللكترونية  فى عضو 

 عضو فى معيار أعضاء هيئة التدريس 

 
 الدورات التدريبية
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72/7/7102 

 

02/07/7100 

 

72/00/7100 

 

02/00/7100 

 

75-01/01/7100 

 

7100 

 

 

1/7-72/0 

/7100 

 

 

 

 

 
 

 

 

12-13/9/2018 
 

7-8/8/2118 
 

22-22/7/2118 

11-11/7/2118 

الى  31/6/2118

5/7/2118 
 

21-21/1/2113 

27-28/1/2113 

22-31/1/2113 

3-2/2/2113 

5-6/2/2113 

2-3/2/2113 

 الزقازيق 

 كلية التمريض  -(التخطيط االستراتيجي) المشاركة فى اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوان

 جامعة الزقازيق

 (توظيف تكنولوجيا التعليم فى التدريس) ورشة عمل بعنوان المشاركة فى اعداد وتنظيم - 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق 

  (االحتفال السنوى االول بيوم البر لكبار السن )المشاركة فى اعداد وتنظيم حفل بعنوان 

 لنسائية لتحسين الصحة بالزقازيقبالنادى االجتماعى للمسنين بالزقازيق التابع للجمعية ا

 بقاعة  )مواصفات الورقة االمتحانية( كة فى اعداد وتنظيم ورشة عمل بعنوانالمشار

 ات كلية التمريض جامعة الزقازيقالمناقش

  بمؤسسة تمكين للتنمية والتدريب والمركز الوطنى  " التحكم بحياتك "حضور دورة بعنوان

 شرقية -زقازيق -للتنمية البشرية

  حاسب االلى وتطبيقاتة من شركة مايكروسوفتاجتياز البرنامج التدريبى فى مهارات ال 

(Excel 2010 – PowerPoint 2010 – word 2010- outlook 2010, 

Windows 7, Internet) 

  كلية العلوم  -اجتياز البرنامج التدريبى فى الحاسب اآللى وتطبيقاته فى العلوم المختلفة

 جامعة الزقازيق

(Excel – PowerPoint – Word / SPSS Win / Internet / latex windows) 
 

  

 
 

  التحليل االحصائىSPSS 

 الكتابة العلمية واداره المراجع 

 نظام الساعات المعتمدة 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 دوره إعداد المدرس الجامعى 

 

  سلوكيات المهنة 

  مهارات االتصال فى انماط التعليم المختلقة 

  تنظيم المؤتمرات العلمية 

 ريق البحثي إدارة الف 

  استخدام التكنولوجيا فى التدريس 

  النشر العلمي الدولي 

 

 

 

 

 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسدورات 
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72  /7/7101 

 

23/10/2018 

 

 

23/2/7105 

 
 

1/2/7102 
 

 

2/2/7102 

 

2/2/7102 
 

 

2/2/7102 

 

02/2/7101 
 
 

2/0/7101 

 
2/0/7101 

 

 

22-25/3/2116 

7-0  /5/7102 

 
 

22/3/2115 

 

22-27/3/2115 
 

11/11/2112 

 
 

01/00/7102 

 
25-27/3/2112 

 

2-7/12/2113 

  حضور المؤتمر العلمى السنوى االول لقسم تمريض الصحة النفسيهYouth and mental 

health: challenges and expectation 

 كلية  -اد وتنظيم المؤتمر العلمي السنوي الثانى لقسم تمريض المسنينالمشاركة في اعد

 healthcare challenges for the elderly" جامعة الزقازيق  -التمريض

 جامعة  -لكلية التمريض اد وتنظيم المؤتمر العلمي السنوي الحادى عشرالمشاركة في اعد

 " Technology Enhancement In Nursing Education" الزقازيق 

 حضور المؤتمر العلمي لقسم األورام بكلية الطب جامعة الزقازيق بعنوان updates in 

colorectal cancer  

  تأثير تضخم البروستاتا الحميد على جودة الحياة بين كبار السن نشر ورقة بحثية بعنوان"

جامعة  -لكلية التمريض العاشرالعلمي السنوي وذلك بالمؤتمر  بمستشفيات جامعة الزقازيق"

  " الحداثة في تعليم وممارسه التمريض"الزقازيق 

 جامعة الزقازيق  -لكلية التمريض العاشرمي السنوي المشاركة في اعداد وتنظيم المؤتمر العل

 " الحداثة في تعليم وممارسه التمريض" 

  الحداثة في تعليم جامعة الزقازيق  -لكلية التمريض العاشرحضور المؤتمر العلمي السنوي "

  وممارسه التمريض "

 ق بعنوان المشاركه فى المؤتمر العلمى االول لقسم الباطنه بكلية الطب جامعه الزقازي

Together To Fight Infection) ) 

  جامعة الزقازيق  -لكلية التمريض التاسعالمشاركة فى اعداد وتنظيم المؤتمر العلمى السنوى "

 الممارسات القائمة على االدله فى مجال التمريض" 

  الممارسات القائمة جامعة الزقازيق  -لكلية التمريض التاسعحضور المؤتمر العلمى السنوى"

  على االدله فى مجال التمريض"

  بالقاهرة.  مرض السكرىعن  العشرونحضور المؤتمر العربى العلمى السنوى 

  بقاعة  الباطنية والمعدية ،الكبد ألمراض الحادي عشرحضور المؤتمر العلمى السنوى

 جامعة الزقازيق -مستشفى الجامعى -المؤتمرات 

  حضور ورشه عمل بعنوان(painful neuropathy and diabetic foot workshop) 

  بالقاهرة عن مرض السكرىبالمؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر 

  بالقاهرة.  مرض السكرىعشر عن  التاسعحضور المؤتمر العربى العلمى السنوى 

 جامعة الزقازيق  -المشاركة فى اعداد وتنظيم المؤتمر العلمى السنوى الثامن لكلية التمريض

  فى التأهيل واالحتراف""تحديات التمريض 

 تحديات التمريض جامعة الزقازيق  -حضور المؤتمر العلمى السنوى الثامن لكلية التمريض"

  فى التأهيل واالحتراف"

  بالقاهرة. مرض السكرىحضور المؤتمر العربى العلمى السنوى الثامن عشر عن 

 بقاعة المؤتمرات  عديةألمراض الكبد، الباطنية والم حضور المؤتمر العلمى السنوي العاشر

  07/7100/  2-7. فى الفترة من جامعة الزقازيق -بمنى الجراحة الجديد مستشفى الجامعى 

 المؤتمرات العلمية
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