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 هاله رمزى يوسف المنياوى:االسم  
 

 
 
 
 

 

 halaramzy2@yahoo.com  :االيميل

 ادارة التمريض: التخصص / التمريض  :الكلية

 استاذ  الرتبة االكاديمية:

 

 العضويات: -

 19عضو فى مجلس اداره المجله العلميه بكلية التمريض جامعة اسيوط   -

 . 2013نوفمبر 

بيق المعاييراالكاديميه مع رسالة الكليه و عضو لجنة مراجعة و متابعة تط -

 . 2013توصيف المقررات مع باقى اقسام الكليه نوفمبر 

 محكم فى المجله العلميه كليه تمريض جامعه بورسعيد. -

 .محكم فى المجله العلميه كليه تمريض جامعه اسيوط -

1-   
  

 العلمية: المؤهالت

 مصر. –معه اسيوط جا –كليه التمريض  –دكتوراه فى اداره التمريض   .1

 مصر. –جامعه اسيوط  –كليه التمريض  –ماجستير فى اداره التمريض   .2

 مصر. –جامعه اسيوط  –كليه التمريض  –التمريض  بكالوريوس فى علوم  .3

 :األهداف المهنية
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 لتحسين التمريض إدارة مجال في البحوث وإجراء التمريض مهنة تطوير في بفعالية المشاركة -1

 .لتمريضا خدمات جودة
 المساهمه فى  تحسين جوده التعليم التمريضى. -2

 الخبرات التدريسية:

 2010حتى  2001مدرس من  مصر جامعه اسيوط  .1

 2016حتى  2010استاذ مساعد من  مصر جامعه اسيوط  .2

 2018حتى  2016استاذ من  مصر جامعه اسيوط  .3

   حتى االن   2018استاذ من  فبراير االردن جامعه الزرقاء  .4

 

 البحاث المنشورة والمقبولة للنشر:ا

 جهة النشر عنوان البحث ت
السنة 

 واالصدار

1.  

المهاجمة ضد المعيدين والمدرسين  سلوكيات

 المساعدين العاملين في جامعة أسيوط
 

Life Science Journal 2013;10(3) 

http://www.lifesciencesite.com 
 

2013 

2.  

 تالممرضاوارتباطه بنيه  التنظيمي المناخ

 ترك العمل إلى

Policy and Administration Research 

www.iiste.org 

ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-

0972(Online) Vol.4, No.4, 2014 

 

2014 

3.  

 

 ادراك ممرضات المستشفى لعملية التأديب

AAMJ, Vol. 9, N. 2, April, 2011 , 

Supp 
 

2011 

4.  

بين   الذكاء العاطفى واساليب إدارة الصراع

التمريض في مستشفيات جامعة  رئيسات

.أسيوط  

Journal of Education and Practice 

www.iiste.org 

ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-

288X (Online) Vol.5, No.5, 2014 

2014 

5.  

توافق السمات الشخصية مع المهنة لطالب 

 .كلية التمريض جامعة أسيوط
 

British Journal of Education Vol.2 

No. 3, pp. 44-56, July 2014 Published 

by European Centre for Research 

Training and Development UK 

(www.eajournals.org) 
 

2014 

 Journal of American Science, 2014;10 2014الضغوط األكاديمية والقلق لدى طالب   .6
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  .43 -35 ,(3) كلية التمريض

science.orghttp://www.jofamerican 
 

7.  
لمساعدات  توصيف وظيفي تطوير

 الممرضات فى مستشفيات جامعه اسيوط
Assuit Scientific Journal, 

Vol(2).No(4). Supp 2014. 
2014 

 ال يوجد الكتب المؤلفة:

 ال يوجد الكتب المترجمة:

 المؤتمرات العلمية:
 السنة عنوان البحث الجهة المنظمة اسم المؤتمر ت

1.  

 تحت: التمريض إلدارة دولي مؤتمر أول رئيس

 قسم مع بالتنسيق" التمريض في الجودة" عنوان

 لعام" لألورام عالج أفضل" الثمان األورام

 .مصر التمريض كلية - أسيوط جامعة. 2016

األورام قسم  

كليه التمريض  

جامعه اسيوط   

 مصر

 2016 ال يوجد

2.  

: التمريض إلدارة الثاني الدولي المؤتمر رئيس

 والبحث التمريض تعليم جودة" عنوان تحت

 التاسع األورام قسم مع بالتنسيق" العلمي

 جامعة. 2017 لعام" األورام عالج أفضل"

 .مصر ، التمريض كلية - أسيوط

األورام قسم  

كليه التمريض  

جامعه اسيوط   

 مصر

 2017 ال يوجد
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 المعلومات الشخصية:

 1965 - 6 -11هوريه مصر العربيه جم –القاهره  : مكان وتاريخ الميالد

 مصريه : الجنسية

 متزوجه : الحالة االجتماعية

 برج الزرقاء الجديده االردن : عنوان السكن

   1424 : هاتف العمل

 ****** : الهاتف النقال

 ال يوجد : العنوان البريدي

 

 


