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C.V.       

 

 شخصية بيانات 

 
  

 :الت العلمية ـالمؤه 

 

  

 :العملية الخبرات

 حـسنـات رمضان عبد العزيز عبد الرحمن  االســـــــــــــــم: 

 مصر   -جامعة الزقازيق -بكلية التمريض  مدرس الوظيفة الحالية: 

 1985/ 1/ 1 تاريخ الميــــالد: 

 مصر  - الشرقيةمحافظة  -أوالد صقر  -الصوفية  محل الميـــــــالد:         

 مصريـــــــــــــة الجنسيــــــــــــة:           

 مسلمــــــــــــــة الديانــــــــــــــة:  

 A22926430 رقم جواز السفر:  

 أطفال 3+   متزوجـــــــــة الحالة االجتماعية:           

 مصر  -الشرقية محافظة  –الزقازيق   -شيبة  العـنــــــــــــوان:  

   00201125642248  - 00201064897484 رقم المــــوبايـل:   

 البريد االلكتروني:   
hrrahman85@yahoo.com 

hrrahman@zu.edu.eg 

) ال   جامعة الزقازيق.    -كلية التمريض  من  3/4/2017دكتوراة  فى علوم التمريض تخصص تمريض المسنين فى    •

 وهو تخصص دقيق من تمريض صحة المجتمع.  يوجد تقدير فى الدكتوراة(. 

فى    • المجتمع  تمريض صحة  التمريض تخصص  علوم  فى  من  31/7/2013ماجستير  التمريض  بتقديرامتياز    -كلية 

 جامعة الزقازيق. 

 امعة الزقازيق ج -كلية التمريض بتقديرامتياز مع مرتبة الشرف من 2006التمريض دور يونيه علوم بكالوريوس فى   •

 حتى تاريخـه.  29/5/2017جامعة الزقازيق اعتبارا من  -مدرس بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض  •

التمريض  • بكلية  المسنين   تمريض  بقسم  مساعد  الزقازيق    -مدرس  من  جامعة  الفترة  حتى   22/7/2014فى 

28/5/2017 . 

التمريض بكلية  المجتمع   تمريض  صحة  بقسم  مساعد  الزقازيق    -مدرس  من  جامعة  الفترة  حتى   22/9/2013فى 

21/7/2014 . 

تمريض  • بقسم  التمريض  المجتمع  صحة  معيدة  الزقازيق    -بكلية  من    فىجامعة  حتى   8/11/2008الفترة 

21/9/2013 . 

   .30/12/2008حتى  17/3/2008نم  الفترةفى  الجديدة باالسكندرية  العرب برج بمستشفي  أخصائية تمريض •

   .31/8/2007حتى  1/9/2006الفترة من فى   جامعة الزقازيق اشراف كلية التمريض  تحتفترة االمتياز  قضاء •

mailto:hrrahman85@yahoo.com
mailto:hrrahman@zu.edu.eg
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   النشر العلمي )االبحاث (

البحث عنوان م  التاريخ اسم المجلة/ المؤتمر  

1 

Insomnia: Prevalence, risk 

factors, and its effect on quality 

of life among elderly in Zagazig 

City, Egypt 

Journal of Nursing 

Education and Practice 
2014; Vol. 4(8) 

2 

Cognitive Behavioral 

Intervention to Improve Sleep 

Quality in Older Adults 

IOSR Journal of 

Nursing and Health 

Science (IOSR-JNHS) 

2016; Vol. 5(6).  

 2017بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى ابريل 

3 

Effect of Standardized Skin 

Care Guidelines on Skin 

Dryness among Elderly People 

at Ismailia City 

IOSR Journal of 

Nursing and Health 

Science (IOSR-JNHS) 

2017; Vol. 6(6), 12-18. 

4 

Effect Of Nursing Intervention 

Program On Depressive 

Symptoms And Feeling Of 

Loneliness Among Elderly At 

Kafr-Elsheikh City, Egypt.  

Promoting Elderly's 

Health and 

Independence 

المؤتمر العلمى الدولى االول  

والسنوى الثالث لقسم تمريض  

  –كلية التمريض  -المسنين 

 جامعة الزقازيق

ISSN: 978/977 

Deposit Number: 20450 

 

2019, 149-161. 

5 

Nutritional Status and Its 

Contributing Factors among 

Older Adults with Cancer 

Receiving Chemotherapy 

Clinical Nursing 

Research 

2020, Vol. 29(8), 650-

658. 

 

6 

Anxiety And Its Associated 

Factors Among Older Patients 

Undergoing Coronary 

Angiography And Percutaneous 

Coronary Intervention 

Journal of the 

Egyptian Society of 

Parasitology 

2020, Vol. 50(2), 333-

343. 

 

7 

Learning needs and its associated 

factors among elderly patients 

undergoing coronary angiography 

and percutaneous coronary 

intervention 

International Journal 

of Research in 

Pharmaceutical 

Sciences 

2020, Vol. 11(4), 5836-

5849 

8 

Depressive symptoms and its 

influencing Factors among 

Elderly Cancer Patients Receiving 

Chemotherapy 

Zagazig Nursing 

Journal 
2020, 16(2), 14-28. 

9 

Assessment of Oral Health, Oral 

Health Knowledge and Oral Self 

Care Practices among Rural 

Elderly 

Mansoura Nursing 

Journal 
2020, 7(2), 184-204. 
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   ( Talks ى )المشاركة فى المؤتمراتالنشر العلم

10 
Effect of Oral Health on 

Nutritional Status of Older Adults 

in a Rural Area 

Annals of tropical 

medicine and public 

health 

2021, 24(2), 242-01 

11 

 

Effect of Social Environment of 

Elderly Care Homes on their 

Psychosocial Health  

Egyptian Journal of 

Health Care 

2021, 12(2), 854-870. 

 

12 
Risk of fall and its Contributing 

Factors among Older adults with 

Chronic Low Back Pain  

Annals of the 

Romanian Society for 

Cell Biology 

2021, 25(6), 18895–

18905.   

المشاركة  عنوان م  التاريخ المؤتمر  

1 
Core Elements of Gerontological 

Nursing Practice 

Nursing Challenges in 

Qualification and Professionalism 

 –كلية التمريض السنوى الثامن ل مؤتمرال

 جامعة الزقازيق

10/11/2014 

2 Depression in Older Adults 

Evidence Based Practices in 

Nursing 

  –كلية التمريض السنوى التاسع ل مؤتمرال

 جامعة الزقازيق

7/3/2016 

 2017بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى ابريل 

3 
Developing Technologies To 

Enhance Safety Of Older Adults 

Innovation in Nursing 

Education and Practice 

كلية التمريض  السنوى العاشر ل مؤتمرال

 جامعة الزقازيق  –

4/4/2017 

4 
Moving Toward Healthy Aging 

And Role Of Gerontological Nurses 

Toward Healthy Aging 

السنوى االول لقسم تمريض  مؤتمرال

 المسنين 

 جامعة الزقازيق –كلية التمريض 

17/10/2017 

5 

The Impact Of Advanced Nursing 

Practices In Healthcare 

 

Development of the Advanced 

Practices in Nursing & 

Healthcare 

كلية العلمى الدولى الثانى ل  مؤتمرال

 الفيومجامعة  –التمريض  

12-

13/3/2018 

6 

Gerontological Nursing 

Competencies And Standards Of 

Practice 

Nursing Development by 

Integrating with related Sciences  

لكلية التمريض  لدولى الثالثالمؤتمر العلمى ا

 بنى سويف جامعة  –

15-

17/4/2018 

7 
Advancing Technology for Older 

Adults 

Technology Enhancement in 

Nursing Education and Practice 

كلية  السنوى الحادى عشر ل مؤتمرال

 جامعة الزقازيق  –التمريض  

23/4/2018 
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8 Informal Caregiving Challenges 

Healthcare Challenges for the 

Elderly 

السنوى الثانى لقسم تمريض  مؤتمرال

 المسنين 

 جامعة الزقازيق –كلية التمريض 

23/10/2018 

9 
Empowering Impaired Elderly 

With Accessibility 

Integration Strategies of 

individuals with special 

Abilities: New Horizon toward 

Justice 

السنوى االول لقسم تمريض  مؤتمرال

 صحة المجتمع 

 جامعة الزقازيق –كلية التمريض 

26/11/2018 

10 
Holistic Approaches To Dementia 

Care 

Holistic Nursing: Initiative for 

Promoting Global Health 

العلمى السنوى الثانى عشر   مؤتمرال

جامعة  –كلية التمريض  والدولى االول ل

 الزقازيق 

25-

26/3/2019 

11 
Promoting Independence Of The 

Elderly At Home 

Promoting Elderly's Health and 

Independence 
المؤتمر العلمى الدولى االول والسنوى  

كلية التمريض -الثالث لقسم تمريض المسنين 

 جامعة الزقازيق –

22/10/2019 

12 

Family Health And Care Of Older 

Adults: Solutions To Unique 

Caregiving Challenges 

Enhancement Of Family Health 

To Achieve Sustainable 

Development Goals 

الدولى االول والسنوى الثانى   مؤتمرال

 لقسم تمريض صحة المجتمع

 جامعة الزقازيق –كلية التمريض 

25/11/2019 

13 
Elderly Population And Substance 

Abuse 

Addictive behavior and 

Psychiatric Nursing  
لقسم تمريض  السنوى الثانى المؤتمر العلمى 

جامعة  –كلية التمريض - الصحة النفسية

 الزقازيق 

17/2/2020 

14 

Best Practice Guidelines for 

Management of Frailty in Older 

People 

New Horizon in Nursing Care 

العلمى السنوى الثالث عشر   مؤتمرال

جامعة  –كلية التمريض  والدولى الثانى ل

 الزقازيق 

9-

10/3/2020 

15 

COVID-19 pandemic and care of 

elderly people: physical and mental 

health challenges 

COVID-19 as a global challenge 

for sustainable development: 

Nursing Vision  

العلمى السنوى الرابع عشر   مؤتمرال

جامعة  –كلية التمريض والدولى الثالث ل

 الزقازيق 

25-

26/5/2021 

16 

Management of breast cancer in 

the elderly patient: current 

perspectives 

Innovations in obstetrics and 

gynecological Nursing  
المؤتمر العلمى  االفتراضى االول والدولى  

كلية لقسم تمريض النساء والوالدة  ب الثانى

 جامعة الزقازيق –التمريض

1/6/2021 
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 العلمية  االشراف على الرسائل

 ات العلميةالمؤتمر
 

الرسالة عنوان م  نوع الرسالة اسم الباحثة 
 التاريخ

 والمكان

1 

Learning Needs and Anxiety among 

Elderly Patients Undergoing Coronary 

Angiography and Percutaneous 

Coronary Intervention 

شريهان عوض هللا 

 عبد العظيم على 

رسالة ماجستير 

 تم المناقشة

اغسطس  

2020 

  2019مارس 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

2 

Nutritional Status And Depressive 

Symptoms Among Elderly Cancer 

Patients Receiving Chemotherapy At 

Zagazig University Hospitals 

حنان محمد محمد  

 جاد

 

رسالة ماجستير 

 تم المناقشة

اغسطس  

2020 

  2019مارس 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

3 

Effect of Oral Health on Nutritional 

Status among Elderly in a Rural Area at 

Sharkia Governorate 

شيماء محمود ذكى  

 حسين

رسالة ماجستير 

 تم المناقشة

 2020نوفمبر 

   2019يوليو 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

4 

Relation between Social Isolation and 

Depression on Nutritional Status of 

Elderly At Abu Hammad City 

امانى محمد سعيد  

 احمد

رسالة ماجستير 

 لم تناقش

   2019أغسطس 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

 

5 

Risk of Fall and Functional Disability in 

Elderly with Chronic Low Back Pain at 

Zagazig University Hospitals 

منى جمال احمد 

 عبدهللا

رسالة ماجستير  

 تم المناقشة

 2021يونيو 

   2020ابريل 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

 

6 

Effect of a Multimodal Exercise Program 

on Balance, Functional Ability and Fall 

Risk in Older Adults 

عبير عبدالرحمن  

 السيد

رسالة دكتوراة 

 لم تناقش

   2020اكتوبر 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

 

7 

Effect of Nursing Intervention on Uremic 

Pruritus and Related Quality of Life of 

Elderly Patients on Hemodialysis 

محمود عزت  

 محمود عبد الحميد

رسالة دكتوراة 

 لم تناقش

   2021يناير 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

8 

Elderly's Health Literacy, Protective 

Measures and Quality of Life during 

Covid-19 Pandemic 

مروة صبحى  

 عبدالنبى عامر

رسالة ماجستير 

 لم تناقش

   2021يوليو 
كلية التمريض  

 الزقازيق جامعة

ات المؤتمر م  التاريخ مكان اإلنعقاد 

1 
بعنوان عشر  السادس  الطب  كلية  "التنمية    مؤتمر 

   البيئية المستدامة و االرتقاء بالصحة "

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

23-25/3/2009 

2 

عنوان    تحت  الخامس  التمريض  كلية  مؤتمر 

الطموح" و  الواقع  بين   Nursing"  "التمريض 

between reality and ambition." 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

27/4/2009  
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جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

جامعة الزقازيق -كلية التمريض المؤتمرالطالبى األول لكلية التمريض جامعة الزقازيق    3  6/4/2009  

4 
تحت     2010حضور مؤتمر كلية التمريض السادس    -

   " سالمة المريض: الفرص والتحديات " عنوان 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

12/4/2010 

5 
السابع عشر تحت عنوان  - الطب    حضور مؤتمر كلية 

"Patient Safety " 
جامعة الزقازيق  - كلية الطب   12-13/3/2012  

6 
تحت    - السابع  التمريض  كلية  مؤتمر  تنظيم  و  حضور 

 " Risk Managementعنوان "  

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

30/4/2012  

7 

  حضور مؤتمر كلية الطب الثامن عشر تحت عنوان  -  

" Towards Better Performance in 

Medical Education "   

  -  كلية الطب -المركز العلمى 

 جامعة الزقازيق
24-26/3/2013  

8 

الثا السنوي  العربى  عن    عشرمن  المؤتمرالعلمى 

Pan Arab Conference on  th"18  ىالسكر

Diabetes" 

القاهرة -سونستا فندق    25-27/3/2014  

9 

عنوان  ب  دس السا  الدولى  حضورمؤتمر كلية التمريض  -

  "Advance In Professional Nursing 

Education & Practice" 

حلوان جامعة  -كلية التمريض  4/4201  

10 

التمريض  كلية  القاهرة    -حضورمؤتمر  العلمى  جامعة 

 Nursing specialties"      عنوانب  الثالث  الدولى

based on community needs: challenges 

and opportunities" 

لسرطان   57357مستشفى 

القاهرة -االطفال  
6-7/5/4201  

11 

التمريض    - كلية  مؤتمر  تنظيم  و  تحت    الثامن حضور 

" التأهيل  عنوان  فى  التمريض  واالحتراف"    تحديات 

"  Nursing Challenges in Qualification  

and Professionalism " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

10/11/2014  

12 

السنوي   العربى  عن    عشرالتاسع  المؤتمرالعلمى 

Pan Arab Conference on  th"19  ىالسكر

Diabetes" 

  -ميريديان المطار فندق 

 القاهرة
24-26/3/2015  

13 

الصماء  المؤتمر الغدد  لوحدة  عشر  الثالث  السنوى 

 بعنوان:   جامعة الزقازيقب السكرو

 " الجديد فى أمراض السكر والغدد الصماء"

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - الطب كلية   

  8-9 /4 /2015    

 

14 

السنوى الحادى عشر للجمعية المصرية  المؤتمر

ألمراض الجهاز الهضمى والكبد واالمراض المعدية  

 . بالشرقية  

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

  2-3 /8 /2015    
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15 

المصرية  السنوى الثانى عشر للجمعية البحثية  المؤتمر

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

and liver" . 

  - المعهد القومى للتدريب

 القاهرة

  2-3 /9/ 2015    

 

16 
الرابع    السنوي  للغدة  للالمؤتمر  المصرية  مجموعة 

   بعنوان:  كلية الطب جامعة الزقازيق -الدرقية 

" األخطاء الشائعة في عالج أمراض الغدة الدرقية"  

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

  18 /2/ 6201    

 

17 

التمريض  - كلية  مؤتمر  تنظيم  و  جامعة    حضور 

"  التاسع  الزقازيق عنوان  القائمة  تحت  الممارسات 

التمريض مجال  فى  االدلة  "على     "   Evidence 

Based Practices in Nursing " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

7/3/2016  

18 

  الجراحة العامة السنوى الثانى لقسم  مؤتمر  ال  حضور  -

 : تحت عنوان  بكلية الطب جامعة الزقازيق 

"Patient Safety in Surgery " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

9-10/3/2016  

19 
السنوي   العربى  السكر  ونعشرالالمؤتمرالعلمى    ى عن 

Pan Arab Conference on Diabetes" th"20 

سيتى   انتركونتننتالفندق  

القاهرة - ستارز  
22-24/3/6201  

20 

لقسم التمريض الباطنى   االول السنوى العلمى    المؤتمر

والجراحى بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت  

   Future Vision of Nursing": "  عنوان

تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  18/4 /6201   

 

21 

بكلية    لالمراض المعدية االول السنوى العلمى    المؤتمر

 الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

 '' Together to Fight Infection'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

14/7/2016  

22 

  النفسىطب  اللقسم   الثالث  السنوىالعلمى    المؤتمر

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

 '' Psychiatry as a brain disease'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

2/3/2017  

2017الحصول على درجة الدكتوراة فى ابريل بعد   

23 

التمريض  - كلية  مؤتمر  تنظيم  و  جامعة    حضور 

"  العاشر  الزقازيق عنوان  تعليم  لحداا تحت  فى  ثة 

 Innovation in Nursing'' "  وممارسة التمريض

Education and Practice" 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - الطب كلية   

4/4/2017  

24 

بكلية الطب   لقسم طب االورامالسنوى العلمى    المؤتمر

 جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

 '' Updates in colorectal cancer'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

6/4/2017  

25 

لقسم التمريض الباطنى   الثانى السنوى العلمى    المؤتمر

والجراحى بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت  

 Evidence Based Practice in "عنوان: "  

Nursing Research    

  قاعة المؤتمرات بكلية التجارة 

جامعة الزقازيق  -  

  8/5 /2017   

 

26 

السادس للتمريض للهيئة العامة للتأمين    المؤتمر

"االتجاهات الحديثة للتثقيف  الصحى تحت عنوان: 

      "الصحى

مستشفى  - قاعة المؤتمرات 

 المقطم بالقاهرة

  10/7 /2017   

 



 - 8 - 

27 

لقسم طب المناطق   الثانى السنوى العلمى    المؤتمر

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان:  الحارة

 '' Together to Fight Infection'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

19-20/7/2017  

28 

لقسم تمريض المسنين   االولالسنوى العلمى    المؤتمر

بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت عنوان:  

''Toward Healthy Aging''   

تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  17/10 /2017   

 

29 

  عشر تحت عنوان التاسعحضور مؤتمر كلية الطب   -

"  Current Situation & Future 

Challenges in Education, Research and 

Health Care    "  

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

25-26/10/7201  

30 

والكبد  لوحدة    السابعالسنوى  المؤتمر الهضمى  الجهاز 

 جامعة الزقازيق بعنوان:  -كلية الطب -قسم الباطنة –

" Critical issues in 

Hepatogastroentology " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

  14-15 /11 /

7201   

 

31 

السنوى الثالث لقسم الجراحة العامة    مؤتمرال  حضور  -

 : تحت عنوان  بكلية الطب جامعة الزقازيق 

"Debates in Surgery " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

22-24/11/2017  

32 

القلب    مؤتمرال  حضور  - لرابطة  الثانى  السنوى 

 : تحت عنوانبالشرقية  

"Forgotten Issues in Cardiology " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

21/12/2017  

33 
للسرطان    مؤتمرال  حضور  - العاشر  تحت  الدولى 

 " The Future Begins"  :عنوان
القاهرة -فيرمونت فندق   18-19/1/2018  

34 

  لقسم الطب النفسى الرابع السنوىالعلمى    المؤتمر

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

 ''  Diversity in Psychiatric Disorders: 

Opinions and Recommendations " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

14-16/3/2018  

35 

لقسم تمريض صحة المجتمع بكلية   اليوم العلمى االول 

  "التمريض جامعة الزقازيق تحت عنوان: " 

Community Participation in Health 

Promotion''    

  قاعة المؤتمرات بكلية التجارة 

جامعة الزقازيق  -  

  21/3/ 8201   

 

36 

لوحدة الحساسية والمناعة   الثانىالعلمى    المؤتمر

بكلية الطب جامعة   قسم الميكروبيولوجى والمناعةو

 الزقازيق تحت عنوان: 

 "United Airway Allergy: Between 

Myth and Reality'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

22/3/2018  

37 

عن    ونعشرالثانى والالمؤتمرالعلمى العربى السنوي 

 22th Pan Arab Conference on" ىالسكر

Diabetes" 

انتركونتننتال سيتى  فندق  

القاهرة -ستارز   
27-30/3/2018  

38 

قسم االمراض الجلدية  ل السنوى الخامسالعلمى  المؤتمر

 عنوان: ببكلية الطب جامعة الزقازيق  والتناسلية

 " New Insights into Dermatology and 

Andrology '' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

28/3/2018  
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39 

النفسية  صحة ال اليوم العلمى االول  لقسم تمريض 

      عنوان: ببكلية التمريض جامعة الزقازيق  والعقلية

          " Toward Better Mental Health ''    

 قاعة المناقشات بكلية التمريض

جامعة الزقازيق  -  

  4/4 /2018   

 

40 

بكلية  لقسم طب االورامالعلمى السنوى الرابع  المؤتمر

 الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان:

Breast cancer and Hormonal Treatment 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

5/4/2018  

41 

جامعة  –المؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية التمريض 

  تحت عنوان: الفيوم 

The Impact Of Advanced Nursing 

Practices In Healthcare 

جامعة  –قاعة المؤتمرات 

 الفيوم
12-13/3/2018 

42 

جامعة   –لكلية التمريض االول الدولى   الطالبىالمؤتمر  

  تحت عنوان:  بنها 

Nursing Students As Pioneers in Society 

Development 

  – االحتفاالت الكبرى قاعة 

 بنهاجامعة 
15/4/2018 

43 

المؤتمر العلمى السنوى الثامن والدولى الثالث لكلية 

تحت عنوان:   جامعة بنى سويف –التمريض     

Gerontological Nursing Competencies And 

Standards Of Practice 

بنى  جامعة  –قاعة المؤتمرات 

 سويف 
15-17/4/2018 

44 

جامعة   التمريضو تنظيم مؤتمر كلية   حضور -

تعزيز استخدام  تحت عنوان "  الحادى عشر الزقازيق

  التكنولوجيا فى تعليم وممارسة التمريض" 

"Technology Enhancement in Nursing 

Education and Practice" 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

23/4/2018  

45 
لوحدة الكلى بكلية الطب جامعة   السنوى  المؤتمر

 الزقازيق تحت عنوان: 

 "Nephrology up to the moment'' 

  قاعة المؤتمرات

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

26/4/2018  

46 

لقسم طب المناطق  العلمى السنوى الثالث   المؤتمر

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان:  الحارة
 '' Breakthroughs in Hepatology, 

Gastroenterology and Infectious Diseases'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

11-12/7/2018  

47 

لقسم تمريض المسنين بكلية   الثانىالعلمى السنوى  المؤتمر

   التمريض جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

''Healthcare Challenges for the Elderly''   

تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  23/10 /2018   

 

48 

 صحة المجتمعالعلمى السنوى االول لقسم تمريض  المؤتمر

  ''   بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

Integration Strategies of individuals with 

special Abilities: New Horizon toward 

Justice''   

 المؤتمرات   قاعة

جامعة الزقازيق  -  التجارة كلية   

  26/11 /2018   

 

49 

للتمريض  للمعهد الفنى  االولالسنوى العلمى    المؤتمر

 Quality and''   تحت عنوان:   بشربين

Accreditation for Technical Nursing 

Education''   

 معهد الفنى للتمريض بشربين ال

 محافظة الدقهلية

  16/2 /2019   

 

50 
لقسم تمريض الصحة   االولالسنوى العلمى    المؤتمر

 النفسية بكلية التمريض جامعة الزقازيق  

تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  25/2 /2019   
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 التدريبية وورش العمل  اتالدور

وورش العمل   الدورة التدريبية م  التاريخ مكان اإلنعقاد 

   "Acute organ failure""فشل األعضاء"  1
  - مسشفي الجمهورية

 االسكندرية 

  لمدة سبعة أيام 

الفترة من  

14/4/2008. 

2 
ية تصميم وسائل التقييم العملىكيف  

Instructional Material Design Workshop 

جامعة   -كلية التمريض 

 الزقازيق 
8/3/2009  

51 

التمريض  حضور  - كلية  مؤتمر  تنظيم  جامعة    و 

االول(  الزقازيق )الدولى  عشر  الثانى  السنوى    العلمى 

" عنوان  اجل    تحت  من  مبادرة  الشامل:  التمريض 

بالصحة  :Holistic Nursing "  "  االرتقاء 

Initiative for Promoting Global Health " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق  - كلية الطب   

25-26/3/2019  

52 

تنظيم    حضور  - االول   و  الدولى  العلمى  المؤتمر 

المسنين   تمريض  لقسم  الثالث  كلية  -والسنوى 

الزقازيق    –التمريض   "جامعة  عنوان  االرتقاء    تحت 

السن  كبار  واستقاللية   Promoting ''   "  بصحة 

Elderly's Health and Independence'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

 جامعة الزقازيق  - الطب كلية 

22/10/2019 

35   لقسم طب المناطق الحارةالعلمى السنوى   المؤتمر 

 بكلية الطب جامعة الزقازيق تحت عنوان: 

''Endemic, Hepatogastroenterology; 

Past, Present and Future'' 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

 جامعة الزقازيق  - كلية الطب 

7/11/2019 

45  
Scientific conference of Zagazig  st1

Multidisciplinary Neuro-Intervention 

Team 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

 جامعة الزقازيق  - كلية الطب 

24-

25/11/2019 

لقسم    العلمى الدولى االول والسنوى الثانى  المؤتمر 55

تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة  

 Enhancement Of   ''   الزقازيق تحت عنوان: 

Family Health To Achieve Sustainable 

Development Goals''   

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

 جامعة الزقازيق  - كلية الطب 

25/11/2019 

57 

لقسم تمريض   نىسنوى الثا لا المؤتمر العلمى  حضور -

 " جامعة الزقازيق   –لية التمريض ك -الصحة النفسية 

  ''Addictive behavior and Psychiatric 

Nursing'' 

 قاعة المؤتمرات  

تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

17/2/2020 

58 

العلمى    جامعة الزقازيق مؤتمر كلية التمريض حضور -

  تحت عنوان " السنوى الثالث عشر )الدولى الثانى(

 New Horizon in "   " أفاق جديدة فى التمريض

Nursing " 

قاعة المؤتمرات  

العلمى بمستشفى بالمركز

  الجراحة الجديد

ق جامعة الزقازي - كلية الطب   

9-10/3/2020  

59 

العلمى    جامعة الزقازيق مؤتمر كلية التمريض حضور -

"   تحت عنوان "  السنوى الرابع عشر )الدولى الثالث(

  " COVID-19 as a global challenge for 

sustainable development: Nursing 

Vision " 

جامعة  –كلية التمريض 

 الزقازيق 
25-26/5/2021  
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3 

البرنامج التدريبى فى الحاسب االلى وتطبيقاته فى  

 العلوم المختلفة لمدة ثالثة أشهر وهى كاالتى :   

 مقدمه الحاسب  -1     

 النوافذ   -2     

 تطبيقات الحاسب -3                  

كلية العلوم   -قسم الرياضيات 

جامعة الزقازيق   -  

فى الفترة من  

إلي   14/2/2009

24/5/2009  

4 

" إنشاء نظام  دورة الصقل بالكلية بعنوان 

لالختبارات العملية فى مجال التمريض"  

"Objective Structure Clinical Exam "  

جامعة   -كلية التمريض 

 الزقازيق 

-3فى الفترة من 

22/10/2009  

5 

التدريبية   تكنولوجيا  البرامج  على  للتدريب 

األعلى     "IT"المعلومات المجلس  مشروعات  خالل  من 

 Using computers & managing files للجامعات

وحدة التدريب و تكنولوجيا  

جامعة الزقازيق  -المعلومات  
20-22/10/2009  

6 
تكنولوجيا   على  للتدريب  التدريبية  البرامج 

المجلس     "IT"المعلومات مشروعات  خالل  من 

 " " Word processing األعلى للجامعات

وحدة التدريب و تكنولوجيا  

جامعة الزقازيق  -المعلومات  
9-12/11/2009  

7 
تكنولوجيا   على  للتدريب  التدريبية  البرامج 

المجلس     "IT"المعلومات مشروعات  خالل  من 

 Spread sheets (Excel) األعلى للجامعات

وحدة التدريب و تكنولوجيا  

جامعة الزقازيق  -المعلومات  
14-17/11/2009  

8 
 Updating"تنمية مهارات البحث العلمى" " 

skills of scientific research  " 

جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق 
8/12/2009  

9 
"New rules and regulation for 

promoting staff" 

جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق 
28/3/2010  

10 
وثيقة المعاييرو الممارسات التطبيقية لمؤسسات  

 الدراسة الذاتية   - التعليم العالى

جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق 

26/7/2010  

28/7/0201  

 "  ICDL"      الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى  11
جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق 
2011 

12 
 Updating skillsتنمية مهارات البحث العلمى " 

of scientific research " 

جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق 
5/12/2010  

13 
" Best practices in nursing 

Education" 

جامعة  -كلية التمريض

 الزقازيق 
07/09/2011  

14 
للغه االنجليزية بمجموع     TOEFLاجتياز اختبار  -

 590درجات 

لالغراض   للغه االنجليزيةمركز ا

 جامعة الزقازيق  - الخاصة 

 28/8/2012من 

 2/10/2012الى 

51  
وحدة ادارة مشروعات   النشر الدولي 

جامعة الزقازيق  - التطوير  

 االربعاء

17/6/2014  

16 
"  التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى دورة "

بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  

 واالعتماد 

ضمان  مركز وحدة التدريب ب

 جامعة الزقازيق - الجودة

 8/6/2015من 

 10/6/2015الى 

17 
"Painful Neuropathy and Diabetic foot 

Workshop'' 

  -ميريديان المطار فندق 

 القاهرة
24/3/2015  

 

18 

 االدخال االليكترونى للمراجع فى االبحاث   

''Endnote; Reference Manager'' 

وحدة ادارة مشروعات  

جامعة الزقازيق  - التطوير  

 الثالثاء

17/11/5201  
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19 
للغه االنجليزية بمجموع     TOEFLاجتياز اختبار  -

 627درجات 

 للغه االنجليزيةمركز ا

جامعة  - لالغراض الخاصة

 الزقازيق 

 21/2/2016من 

 6/3/2016الى 

20 "Diabetes Education Workshop'' 
انتركونتننتال سيتى  فندق  

القاهرة –ستارز   
22/3/2016  

2017بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى ابريل   

21 
''Prostate Cancer Multidisciplinary 

Approach Workshop'' 

العلمى بمستشفى الجراحة المركز

  الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

20/7/2017  

22 
''Fundamentals in Sleep Related 

Breathing Disorders'' 

العلمى  قاعة المؤتمرات بالمركز

  بمستشفى الجراحة الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

28/9/2017  

 " المواصفات وإعداد االختبار التحصيلىجدول "  23
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  

  السبت

25/11/7201  

42  
''Tips and Tricks of 

Neurophysiology'' 

المركزالعلمى بمستشفى الجراحة 

  الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

16/4/2018  

52  ''Failures in instrumented spine'' 
لمركزالعلمى بمستشفى الجراحة ا

 - الجديد

جامعة الزقازيق - كلية الطب  

19/4/2018  

26 ''Acute Stroke Treatment Workshop'' 
المركزالعلمى بمستشفى الجراحة 

جامعة  - كلية الطب -الجديد

 الزقازيق 

12/7/2018  

 " التخطيط االستيراتيجى " 27
ضمان  مركز التدريب بوحدة 

 جامعة الزقازيق - الجودة

 26/7/2018من 

 27/7/2018الى 

 كيفية الحصول على مشروع بحثى 28
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  

 الثالثاء

26/3/2019  

29 
  -اعداد المفردة االختبارية لكليات القطاع الصحى" 

 " المستوى االساسى 

 والتقويم مركز القياس 

 جامعة الزقازيق - 

21/7/2019 

22/7/2019 

29/7/2019 

30 
مراجعة االختبار واعداد بنوك االسئلة والتقارير " 

 " لكليات القطاع الصحى

 مركز القياس والتقويم 

 جامعة الزقازيق - 

30/7/2019 

31/7/2019 

31  "OSCE and OSPE  لكليات القطاع الصحى" 
 والتقويم مركز القياس 

 جامعة الزقازيق - 

9/9/2019 

11/9/2019 

 )حضور وتنظيم(  بوحدة التدريب بالكليةالخاصة  رش العملوو الدورات

 

 التاريخ  مكان اإلنعقاد  الدورة التدريبية وورش العمل  م

1 
نماذج فحص الوثائق الداعمة لممارسات معايير  

 التقويم واإلعتماد فى مؤسسات التعليم العالى 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  

12/6/2011األحد   

14/6/2011والثالثاء   

 " الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية"  2
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  

26/6/2011األحد   

28/6/2011والثالثاء   

3 
"ضوابط التقويم وعالقته بقياس المخرجات  

 التعليمية المستهدفة" 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
14/9/2011األربعاء   
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 "توصيف المقررات والبرامج" 4
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
25/9/2011األحد    

 "كتابة المشروعات البحثية و جهات التمويل"  5
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
25/12/1201  

 ""إدارة المشروعات  وتقييمها  6
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
7/2/2012  

 نظم المراجعة الداخلية فى مؤسسات التعليم العالى  7
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
13/3/2012  

 والبرامج ودور منسق البرنامج تقرير المقررات  8
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  

20/3/2012 

 

 " مواصفات الورقة االمتحانية " 9
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 17/11/2013  األحد

10 
"توظيف تكنولوجيا التعليم فى التدريس   " 

 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 15/12/2013  األحد

11 
 " التخطيط االستيراتيجى "

 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 2/2014/  25األحد 

12 
 "الدراسة الذاتية "

 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 2/3/2014  األحد

 "لالمتحاناتالقواعد المنظمة  " 13
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
26/3/2014األربعاء   

 " مهارات القيادة وبناء الفريق "  14
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 15/2/2015  األحد

15  " Evidence based Practices " 
قاعة المناقشات بكلية  

الزقازيق جامعة  -التمريض  
2015/ 19/2خميس ال  

 "  التصحيح االليكترونى"  16
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 2/8/2015  األحد

17 
 " المعايير االكاديمية " 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 31/8/2015  ثنيناأل

18 
 "  Medical Statistics –" االحصاء الطبية 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 6/9/2015  األحد

19 
 "  Student Evaluation –"تقييم الطالب 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 9/11/2015  ثنيناأل

20 
 " مواجهة االزمات والكوارث"

قاعة المناقشات بكلية  

الزقازيق جامعة  -التمريض  
 30/3/2016  االربعاء

 Quality – مصطلحات الجودة" 21

Terminology " 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 25/10/2016  الثالثاء

 – التقويم الذاتى لمعايير الجودة" 22

 Self-Evaluation of Quality Standards  " 

قاعة المناقشات بكلية  

الزقازيق جامعة  -التمريض  
 25/10/2016  الثالثاء

23 
  كتابة المشروعات البحثية التنافسية

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 14/2/2017  الثالثاء

24 

 مهارات العرض الفعال
قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  

 

 21/3/2017  الثالثاء
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 2017الدكتوراة فى ابريل بعد الحصول على درجة 

25 
Endnote, Reference Manager 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 19/11/2017  االحد

26 Funding Opportunities &Proposal 

Writing 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 28/11/2017  الثالثاء

27 
 الدولى النشر العلمى 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 25/3/2018  االحد

28 Statistical Analysis By SPSS 

Program 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  4/12/2018  الثالثاء 

92  
 التقييم النقدى لالبحاث العلمية 

قاعة المناقشات بكلية  

الزقازيق جامعة  -التمريض  10/12/2018  االثنين 

30 
 كتابة الدراسة الذاتية للكلية 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 10/4/2019  االحد

31 
 النشر العلمى الدولى 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 21/4/2019  االحد

32 
 نظام الساعات المعتمدة

المناقشات بكلية  قاعة 

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 17/11/2019  االحد

33 
 االقتباس 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 5/12/2019   الخميس

34 
 النشر العلمى الدولى 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 4/3/2020  االربعاء

المحاضرات كيفية اعداد وتسجيل ورفع  35

 االونالين 

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 26/10/2020  االثنين

63  
 جوجل   باستخدام نماذج االليكترونية االختبارات

قاعة المناقشات بكلية  

جامعة الزقازيق  -التمريض  
 18/11/2020االربعاء

 بجامعة الزقازيق التدريسالدورات الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  

Faculty and Leadership Development Centre Training Courses 

  

 التاريخ مكان اإلنعقاد الدورة التدريبية  م

 النشر العلمي الدولي  1
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-30/6الفترة من 

2/7/2009  

 الجوانب المالية و القانونية فى الجامعات  2
أعضاء هيئة    تنمية قدراتمبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-4الفترة من 

6/7/2009  

 مهارات االتصال 3
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-7الفترة من 

9/7/2009  

 التكنولوجيا فى التدريساستخدام   4
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-11الفترة من 

13/7/2009  

 ادارة الوقت و االجتماعات  5
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-14الفترة من 

16/7/2009  
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 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 6
أعضاء هيئة تنمية قدرات  مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-18الفترة من 

20/7/2009  

 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية  7
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -9الفترة من 

10/3/2014  

 سلوكيات المهنة  8
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

الزقازيق جامعة   - التدريس  

  -24الفترة من 

25/6/2014  

 تنظيم المؤتمرات العلمية  9
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -29الفترة من 

30/6/2014  

 فى انماط التعليم المختلفة  مهارات االتصال 10
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-6الفترة من 

7/7/2014  

 التخطيط االستيراتيجى  11
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-8الفترة من 

9/7/2014  

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 12
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-5الفترة من 

6/8/2014  

 دورة اعداد المدرس الجامعى  13
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

-13/8الفترة من 

10/9/2014  

2017بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى ابريل   

   إدارة االزمات والكوارث  14
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -4الفترة من 

5/7/7201  

 مشروعات البحوث التنافسية   15
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -11الفترة من 

12/7/7201  

 SPSSبرنامج التحليل االحصائى  16
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -18الفترة من 

19/7/7201  

 استخدام قواعد البيانات العالمية 17
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -30الفترة من 

31/7/7201  

 Critical Appraisalالتقييم النقدى  18
تنمية قدرات أعضاء هيئة مبنى 

جامعة الزقازيق   - التدريس  

  -28الفترة من 

29/8/8201  

 العضويات 
  

 .  2012منذ عام  عضو فى وحدة التدريب بالكلية -

 .  2015 :2011 من كنترول الفرقة الثالثة بالكليةعضو فى  -

 . 2021 :2016 )دكتوراة وماجستير(كنترول الدراسات العليا بالكلية عضو فى  -

)  لرفع الوعى المجتمعى  الخاصة بالمجلس القومى للسكان بجامعة الزقازيق شباب مصرمبادرة عضو فى  -

 . 2019/ 2018وحتى العام الجامعى   2018/ 2017من العام الجامعى   ومسئول متابعة(كمدرب للطالب 

وحتى العام   2017/2018من العام الجامعى   لجان اختبارات القدرات لقبول الطالب الجدد بالكليةعضو فى  -

 . 2021/ 2020الجامعى 



 - 16 - 

  2018/ 2017الجامعى   العام من مراجعة الشهادات المترجمة لالنجليزية بالكليةالمقصة و  لجنةعضو فى  - 

 . 2020/2021وحتى العام الجامعى  

 . 2021/ 2020وحتى العام الجامعى  2019/ 2018من العام الجامعى  اللجنة الثقافية بالكليةعضو فى  -

وحتى العام   2018/2019من العام الجامعى   لجنة الجداول الدراسية وجداول االمتحانات بالكليةعضو فى  -

 . 2021/ 2020الجامعى 

 


