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البیانات الشخصیة: أوالً 

  نھي أحمد دمحم حسن. د  : االسم 

  القلیوبیھ–بھتیم   : المیالدمكان 

  مصریھ  : الجنسیة

  االنجلیزیھ–العربیھ   : اللغة التي یجیدھا 

  تمریض  : التخصص العام 

  تمریض صحة مجتمع  :  التخصص الدقیق 

  استاذ مساعد   الوظیفة

  Dr_nohaahmed@yahoo.comالبرید االلیكتروني

  الموقع الشخصي

٠١٢٨٨٤٤٩٢٨٥  الموبایل

  المؤھالت العلمیة : ثانیا

  الدرجة
تاریخ الحصول 

  علیھا
الدولةالجھةالكلیةالتخصص العام

  مصر  جامعھ الزقازیق  التمریض  تمریض/١٩٩٩2000بكالوریوس

ماجیستیر 

٢٠٠٦     
تمریض صحة 

  المجتمع 
  مصر  جامعھ الزقازیق  التمریض

  ٢٠١٠دكتوراه
تمریض صحة 

  المجتمع
  مصر  جامعھ الزقازیق  التمریض

استاذ 
  مساعد

٢٠١٧  
تمریض صحة 

  المجتمع
      

  التدرج االكادیمي : ثالثا

الدولةالجھةنھایة الخدمةبدایة الخدمةالدرجة األكادیمیةالوظیفة

مدرس 
مساعد  

ماجیستیر 
٢٠١٠  ٢٠٠٨  

بني 
  سویف

  مصر

  ٢٠١٧  ٢٠١٠  دكتوراهمدرس
بني 
  مصرسویف

وكیل الكلیة 
للدراسات 

  العلیا
  حتي االن  ٢٠١٧  استاذ مساعد

بني 
  مصرسویف
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  تم الحصول علیھاالدورات والورش التدریبیة التي : رابعا

/ طبیعة الدورةاسم الدورة 
الورشة

السنةالجھة

اعداد خبیر فى الجودة اتدور

  الشاملھ

  مع الھیئھ القومیة لالعتماد  دورة تدریبیھ
  مركز تدریب أعضاء ھیئة التدریس

2014

  المركز القومي للتدریب بالتعاون مع   دورة تدریبیھTOT1دورة
مركز تدریب أعضاء ھیئة التدریس 

2011  

دورة تدریبیة العداد المشروعات 
  التنافسیة لتمویل البحوث

  ٢٠١٠مركز تدریب أعضاء ھیئة التدریس دورة تدریبیھ

ORACLE  2008مركز تدریب أعضاء ھیئة التدریس دورة تدریبیھ  

Research methodology  ٢٠٠٣  كلیة التمریض جامعة الزقازیقورشة عمل  

Practical teaching methods to 
promote critical thinking 
skills in the classroom 

  ٢٠٠٦  كلیة التمریض جامعة الزقازیقورشة عمل

Evidence based nursing٢٠٠٨  كلیة التمریض جامعة القاھرةورشة عمل  

Grant proposal٢٠٠٨  كلیة التمریض جامعة القاھرةورشة عمل  

Course report٢٠١٠  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل  

دور ومسئولیات وحده الجوده بالكلیھ 
ودور االعضاء بداخلھا

  ٢٠٠٩  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل

  ٢٠٠٩  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عملنشر فكر الجوده

program specification٢٠١٠  جامعة بنى سویفكلیة التمریضورشة عمل  

االعداد لزیارات المتابعھ والتطویر 
بالمشاركھ

  ٢٠١٠  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل

STRATEGIC PLAN  ٢٠١٠  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل  

  ٢٠١١  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل  التعلیم االلیكتروني

quality tools٢٠١٠  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل  

concepts and mechanisms of 
quality assurance and 
accreditation in higher 

education  

  ٢٠١٠  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل

معاییراعتماد البرنامح االكادیمي فى 
  مؤسسات التعلیم العالى

  ٢٠١٠  كلیة التمریض جامعة بنى سویفورشة عمل

teambuilding for team 
leaders’ of the further domain 
‘soft skills’ within the DAAD 

Kairo Akademie  

  ٢٠١٣  FLDC  دوره تدریبیة

  ٢٠١٢ Faculty of Nursing, Benhaورشة عمل  النشر الدولي واثره علي خدمھ المجتمع
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University  

Objective structured clinical 

exam (OSCE).

 Faculty of Nursing, Zagazig  ورشة عمل
University.  

2009  

advanced word processingورشة عمل  Central unit of it training, 

Beni-Suef University. 

٢٠١٠

جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر  دورة تدریبیةالتعلیم االلیكتروني

المملكھ العربیھ السعودیة–

٢٠١٥  

جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر  دورة تدریبیةبناء المقررات االلیكترونیة 

المملكھ العربیھ السعودیة–

٢٠١٥  

جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر  ورشة تدریبیة مؤشرات االداء

المملكھ العربیھ السعودیة–

٢٠١٤  

جامعة حائل - عمادة الجوده والتطویر  ورشة تدریبیة عمل الدراسة الذاتیة

المملكھ العربیھ السعودیة–

٢٠١٤  

  :المناصب اإلداریة: خامسا

الوظیفة
الدرجة 
األكادیمیة

بدایة الخدمة 
ونھایتھا

الجھة

 دكتوراه  قسم تمریض صحة المجتمعمنسق  
٢٠١٠ -
٢٠١٤  

جامعة بنى –كلیة التمریض 
  سویف

 دكتوراه  مدیر وحده الجوده  
٢٠١١ -
٢٠١٤  

جامعة بنى –كلیة التمریض 
  سویف

  اإلنتاج العلمي: سادسا

  الرسائل العلمیة  . أ

عنوان الرسالة
الجامعة 
المانحة

/ الكلیة 
القسم

تاریخ 
اإلجازة

التقدیرالدرجة
  تخصص الرسالة 
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انتشار األمراض الطفیلیة 

وتأثیرھا على الصحة 

العامة ألطفال مدارس 

بمنطقة المرحلة االبتدائیة 

الزقازیق

  الزقازیق
تمریض 
صحة 
  مجتمع

  امتیاز  ماجیستیر  ٢٠٠٦

School 
health

التثقیف الصحي لطالبات 
المرحاة الثانویھ بمدینة 
الزقازیق عن الصحة 

االنجابیھ

  الزقازیق
تمریض 
صحة 
  مجتمع

  جید  دكتوراه  ٢٠١٠

School 
health

  : الكتب . ب

عنوان الكتاب
/ المؤلف

المؤلفین
اسم 
الناشر

مكان 
النشر

تاریخ 
النشر

الصفحات

/ تألیف
/ ترجمة
/ مراجعة
  تقدیم

التخصص 
  الدقیق

الدوریات. ج

اسم الدوریةالمؤلفین/ المؤلف  عنوان البحث
  التخصص الدقیق  مكان النشربیانات النشر

    السنةالمجلد/ العدد

        
    

              

              

  المشاركة بورقة عملبحوث مؤتمرات. د

عنوان البحث
/ المؤلف

  المؤلفین
الجھة الراعیةعنوان  المؤتمر

مكان 
  انعقاده

السنة
التخصص 

  الدقیق

Emotional and 

Behavioral 

Amany 
Sobhy 

Sorour1,   

Noha 
Ahmed 

جامعة حلوان  
كلیة 

  ٢٠١٤التمریض

تمریض 
صحة 
  مجتمع
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Problems of 

Primary 

School 

Children with 

and without 

Learning 

Disabilities: A 

Comparative 

Study

Mohamed2

and Mona 

M. Abd 
El-

Maksoud3

  

environmental 
health and 

nursing  

Dr. Noha 
Ahmed & 
Dr. Nadia 
Mohamed

الملوثات البیئیھ 
واثرھا علي صحھ 
  االنسان والحیوان

جامعة بني 
سویف

كلیة 
الطب 
البیطري

٢٠١١  

تمریض 
صحة 
  مجتمع

the role of the 
nurse manager 
in maintaining 
quality and 
managing risk  

Dr. Noha 
Ahmed & 
Dr. Sanaa 
Mohamed

Risk 
Management  

Zagazig 
University  

faculty 
of 

nursing  
٢٠١٢  

تمریض 
صحة 
  مجتمع

dietary 
requirements 

for infants and 
children  

Dr. Noha 
Ahmed & 
Dr. Basma

Risk 
Management  

Zagazig 
University  

faculty 
of 

nursing  
٢٠١٢  

تمریض 
صحة 
  مجتمع

  ھـ بحوث تم تحكیمھا

  عنوان البحث
/ المؤلف

  المؤلفین
  اسم الدوریة

بیانات النشر
التخصص   مكان النشر

  الدقیق

    السنةالمجلد/ العدد

Effect of 

Progressive 

Relaxation 

Amany 
Sobhy 

Sorour1,    

& Noha 

Nursing education 
and practice journal  

Volume4
Number7

2014

تمریض   مجلھ دولیھ كندیھ
صحة 
  مجتمع
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  عنوان البحث
/ المؤلف

  المؤلفین
  اسم الدوریة

بیانات النشر
التخصص   مكان النشر

  الدقیق

    السنةالمجلد/ العدد

Technique on 

Reducing 

Epileptic Fits 

among 

Adolescents

Ahmed 
Mohamed2  

Emotional 

and 

Behavioral 

Problems of 

Primary 

School 

Children with 

and without 

Learning 

Disabilities: 

A 

Comparative 

Study

Amany 
Sobhy 

Sorour1,   

Noha 
Ahmed 

Mohamed2

and Mona 

M. Abd 
El-

Maksoud3  

Journal of 
education and 
practice 

Volume5
Number8

2014

International 
journal   

تمریض 
صحة 
  مجتمع

Comparative 

Study: 

Nutritional 

Status of 

School 

*Ebtisam M. Abd El

** Basma R. Abd El

*** Noha A. Mohamed

Asian academic 
research journal of 
multidisciplinary 

Volume1
Issue 18

  

February 
2014  

Asian 
International 

journal

تمریض 
صحة 
  مجتمع
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  عنوان البحث
/ المؤلف

  المؤلفین
  اسم الدوریة

بیانات النشر
التخصص   مكان النشر

  الدقیق

    السنةالمجلد/ العدد

Children 

as Perceived 

by Health 

Belief Model

Effect of 

hypnotherapy 

on smoking 

cessation 

among 

secondary 

school 

students.

Dr. Noha Ahmed

Dr. Seham Mohamed

Journal of nursing 
education and 

practice  

Volume5
Number2

2015

تمریض مجلھ دولیھ كندیھ
صحة 
  مجتمع

  براءات االختراع . و

  موضوع
  البراءة

رقم التسجیلالمخترع
  التخصص الدقیق  سنة التسجیل
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  الخبرات األكادیمیة: سابعا

  :اإلشراف على الرسائل الجامعیة. أ

المسئولیةسنة اإلجازةسنة التسجیلالجھةالدرجةعنوان الرسالة
التخصص 

  الدقیق

Occupational 
health hazards 
among workers 
of El-Araby-

Electronic 
industries at 

Benha city

تمریض   اشراف  2012٢٠١٣  بنھا  ماجیستیر 
  صحة مجتمع

Respiratory 
problems

among Beni-
Suef cement 

factory 
workers

جامعة   ماجیستیر
  القاھرة

تحدید تم یلم  ٢٠١٣
  میعاد للمناقشھ

تمریض   اشراف
  صحة مجتمع

  

  : المقررات الدراسیة التي تم تدریسھا. ب

الجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر
التخصص 

  الدقیق

Community health nursingEnglish التمریضالرابعة
بني 
سویف

تمریض 
صحة 
مجتمع

Methods of teaching Englishالتمریضالثالثة
بني 
سویف

تمریض 
صحة 
مجتمع

Health education   Englishالتمریضالثالثھ
بني 
سویف

تمریض 
صحة 
مجتمع

Research methodology Englishالتمریضالرابعة
بني 
سویف

تمریض 
صحة 
مجتمع

  :ج الدورات او الورش التدریبیة التي تم تدریسھا
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السنةالجھةاسم المحوراسم الدورة

    مھارات العرض الفعال
كز تنمیة قدرات مر

اعضاء ھیئة 
  التدریس بالجامعة 

الي ٢٠١١من 
٢٠١٤  

    التقویم ونظم االمتحانات
مركز تنمیة قدرات 

اعضاء ھیئة 
  التدریس بالجامعة

الي ٢٠١١من 
٢٠١٤  

  ادارة الضغوط

مركز تنمیة قدرات 
اعضاء ھیئة 

التدریس بالجامعة  
pathway 

٢٠١٣  

  االسعافات االولیھ 
التدریب مركز 

واالنشطھ بكلیة 
  التمریض

- ٢٠١٠من 
٢٠١٤  

Mumps)خدمات مجتمعیھ  )الغدة النكافیة

وحدات رعایة -
  االمومھ والطفولة

المدارس -
اعدادي -ابتدائي(

  )ثانوي
  

الي ٢٠١٢-١٠-٨
٢٠١٢-١١-٧  

Mumps)الطالب خدمات مجتمعیھ  )الغدة النكافیة–
  العمال  - الموظفین

8-10-2012 to 

7-11-2012

Importance of physical 

exercise at all ages” 
خدمات مجتمعیھ

Beni-Suef 
insurance 
hospital for 
school nurses  

2-4 April. 
2011.  

  مشاركة بدون ورقة عمل: الندوات والملتقیات . د

الجھةبدایة الخدمة ونھایتھاالدرجة األكادیمیةالوظیفة
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  الخبرات العملیة: ثامنا
  : عضویة الجمعیات العلمیة . أ

سنة االشتراكالجھةاسم الجمعیة 

  

  
  والجوائز والمنحتاسعا واألبحاث الممولة 

والمشروعات البحثیةالبحوث الممولة.أ

اسم الدوریةالمؤلفین/ المؤلف  عنوان البحث
  قیمة التمویل  التخصص الدقیقبیانات النشر

    السنةالمجلد/ العدد

              

              

              

    الجوائز.ب

سنة الحصول علیھانوعھا  اسم الجائزة
  قیمتھا

  

        

        

        

  المنح. ج

  الھدف  السنة  المكان  المنحة

        

        


