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 جامعة االسكندريه 

لتمريض  ية ا                                                كل

باطنى والجراحى  ل لتمريض ا          قسم ا

 عايدة السيد إبراهيم محمود الجميل   / أستاذ دكتور 

ية التمريض جامعة االسكندريه  لباطنى والجراحى كل لتمريض ا     أستاذ ا

 بيانات عامة   

 االسم:      عايدة السيد ابراهيم محمود الجميل . 

 رئيس قسم التمريض الباطنى والجراحى كلية التمريض جامعة االسكندريه  

 منسق الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الملك عبد العزيز المملكه العربية السعوديه 

 م. 1962-3-15تاريخ الميالد:.

 ش ابراهيم صبرى الجمرك االسكندريه 57العنوان: .....

 3573064-03-002رقم التليفون: 

 00201224285967رقم الموبايل: 

- Aida.algamil@alex.edu.eg   -     Aida 62 Elgamil@yahoo.com 

لعلمية                                                                               الحالة ا  

                                

يونيو   • دور  جدا  بتقدير جيد  لتمريض  ا فى  لبكالوريوس  ا درجة  لعالى    1984حصلت على  ا المعهد  من 
 للتمريض جامعة اإلسكندرية. 

ممتاز سنة  حصلت على درجة   • باطنى والجراحى بتقدير  ال التمريض  المعهد    1991الماجستير فى  من 

لعالى للتمريض    جامعة اإلسكندرية.   – ا

باطنى والجراحى سنة  • ل لتمريض ا لدكتوراه فى ا لتمريض   2001حصلت على درجة ا ية ا جامعة    – من كل

 اإلسكندرية. 
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 الحالة الوظيفية: 

لعالى للتمريض جامعة اإلسكندرية بتاريخ  عينت فى وظيفة معيدة بالمعهد   •  . 1985/  10/ 31ا

لعالى للتمريض جامعة اإلسكندرية بتاريخ   •  . 1992/  1/ 15عينت فى وظيفة مدرس مساعد بالمعهد ا

ية التمريض جامعة اإلسكندرية بتاريخ   • لبالغين بكل /  1/ 27عينت فى وظيفة مدرس بقسم تمريض ا

2001 . 

فة استاذ مساعد بقسم    • لتمريض جامعة اإلسكندرية    عينت فى وظي ية ا باطنى والجراحى بكل ل تمريض ا

 . 2009يونيو  

لعام االكاديمى  • لعزيز بجده ا  2010-2009عملت استاذ مشارك بجامعة الملك عبد ا

لعام   • لزقازيق ا لتمريض جامعه ا يه ا باطنى والجراحى كل ل عينت قائم بعمل رئيس قسم التمريض ا

 2012-2011االكاديمى  

ئم بعمل   • لتمريض جامعه االسكندريه اعتبارا من  قا ية ا باطنى والجراحى كل لتمريض ال -6رئيس قسم ا

 2015وحتى ديسمبر    8-2013

لتمريض جامعة اإلسكندرية فى   • ية ا باطنى والجراحى بكل عينت فى وظيفة استاذ بقسم تمريض ال

 . 2016يناير 

لتمريض جامعه االس  • ية ا باطنى والجراحى كل ل لتمريض ا ناير  عينت رئيس قسم ا  كندريه اعتبارا من  ي

 2016حتى نوفمبر  

لعزيز   • لتمريض جامعة الملك عبد ا يه ا يا بكل لعل لدراسات ا تعيين كمنسق ا ل   – صدر قرار ادارى با

لعربيه السعوديه    2019-2016المملكه ا

 

لتمريض جامعه االسكندريه اعتبارا من   • ية ا باطنى والجراحى كل ل لتمريض ا عينت رئيس قسم ا

 وحتى االن    2019مايو  20
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 المشاركة فى المشروعات واألبحاث التطبيقية 

 اسم المشروع:  •

Egyptian Nursing Education Leadership    

الدور    USA project Hopeالجهة:  لعربيه  ا بجمهوريةمصر  التمريض  كليات  مع  بالشراكة 

 الذى قامت به: 

- Assistant coordinator &Coordinator of demonstration ideal clinical 

unit (DCU) 

تنفيذ   لتى تمت  فى المستشفى الرئيسى الجامعى بصفتها منسق ل قامت بعرض انجازات المشروع ا

لتمري  ية ا ض جامعة االسكندريه وذلك فى مقر المشروع وممثل لكل    

    Project Hope Centre Milwood Virginia   USA  

  . 1993  -1991تاريخ المشروع:  

تنافسى   • ل لتميز ا لتمريض جامعة االسكندريه   2013قامت بالمشاركه فى اعمال مشروع ا ية ا  كل

تفعيل درجة الماجيستير  باعداد وقامت ب   شاركت    Erasmus plusالمشاركه فى مشروع   •

لكبد فى  المهنى و الماجيستير التخصصى فى   بنكرياس الصفراويه وزراعة ا لكبد وال امراض ا

لعام االكاديمى   تعليم    --2020-20212019ا بعد الحصول على االعتماد وموافقة وزارة ال

لعالى    ا

لدولى لكلية  تعمل   • تنفيذى لمشروع االعتماد ا ل لمدير ا لتمريض جامعة االسكندرية طبقا  نائب ا ا

لهيئة االلمانية    يير ا     AHPGS   2020   لمعا

تابع   • ل لفنى ا لبرنامج التخصصى بالمعهد ا لعمليات ضمن تخصصات ا فعيل تخصص تمريض ا ت

لتمريض   ية ا باطنى والجراحى  لكل ل لتمريض ا  2021جامعة االسكندرية تحت اشراف قسم ا

 المجالت العلميه  

لبنك المعرفه المصري   والتابعة asnj   2019أسيوطكلية التمريض جامعة للمجله العلميه محكم ومراجع  •

EKB   
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اول مجلة فى قطاع كليات    ASNJجامعة االسكندريه عضو بمجلس تحرير المجلة العلميه لكلية التمريض  •

 التمريض بمصر

 و التابعة لبنك المعرفة المصرى   ASNJللمجلة العلميه لكلية التمريض جامعة اإلسكندريه محكم ومراجع  •

 اللجان والمجالس  

االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة و االساتذة المساعدين الدورة الثالثة  عضو اللجنة العلميه الدائمه لفحص  •

   لقطاع التمريض المجلس األعلى للجامعات 2022-2019عشرة 

لعام االكاديمى   • لتمريض جامعة االسكندرية ا   2014   2014-2013عضو بمجلس كلية ا

 \ \2015 \2015-2016 \   \2019-2020 \2020-2021   \2021-2022 

 2022-2021\ 2021-2020\ 2020-2019بلجنة الدراسات العليا العام االكاديمى عضو  •

 2016-2015\ -2015-2014امين عام رابطة خريجى كليات التمريض بجمهورية مصر العربية   •

لعلمية )حضور/ مشاركة(    •  المؤتمرات ا

لكليه والمشاركه فى الجلسات           با لعلميه  لعلميه باألقسام ا  As chairحضور المؤتمرات ا

person 

لعديد من المؤتمرات بمصوووور والمملكه    Cardio Alexحضووووور  والمشوووواركة فى مؤتمرات            وا

لعربيه      السعوديه     ا

 المؤتمرات العلمية )حضور/ مشاركة( 

باطنى والجراحى بمؤتمر   - ل لتمريض ا ثالث عشووور  تنظيم ورئيس جلسوووة ا ل لنفسووويه والعصوووبية ا ية  ا كل

 2021-2020  الطب جامعة االسكندرية  

لعلمى تنظيم ورئيس   - ليوم ا لعام االكاديمى    ا باطنى والجراحى ل ل لتمريض ا  2015-2014قسم ا

لتمريض جامعة االسكندريه اغسطس   - يه ا لتمريض كل لعلمى لقسم ادارة ا    2014حضور المؤتمر ا

قلب   - ل والمشووواركه فى الجلسوووه    2014يونيو   Cardio Alexحضوووور مؤتمر الجمعيه المصوووريه ل

بالتمريض   الخاصه 

لمتكامله للمسوتشوفيات الطريق الى اال  - بيئه الصوحيه ا ل ثالث بعنوان ا ل لدولى ا عتماد  حضوور المؤتمر ا

ناير   لعامه جامعة االسكندريه   2011ي لعالى للصحه ا  المعهد ا
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 :حضور ومشاركة فى مؤتمر علمى بعنوان  -

International Scientific Conference   حضوووووور المؤتمرالطبى االول للمركز الطبى الجديد

بريل    2014باالسكندريه ا

لعربيه السوووعوديه   - لعلوم الصوووحيه جدة المملكه ا لعزيزل حضوووور مؤتمرجامعة الملك سوووعود بن عبد ا

ير    2014فبرا

قلب   - ل والمشووواركه فى الجلسوووه    2014يونيو    Cardio Alexحضوووور مؤتمر الجمعيه المصوووريه ل

قلب والسكر  ل بالتمريض وورشة عمل عن الطرق التشخيصيه والعالجيه لمريض ا  الخاصه 

يه الحرجه اكتوبر   - لعنا لتخدير وا  2013حضور مؤتمر ومشاركة ) رئيس جلسة ( بمؤتمر ا

يه الحرجه اكتوبر     - لعنا لتخدير وا  2012حضور مؤتمر  ا
 

 :مؤتمر علمى بعنوان حضور ومشاركة فى    -
 

 Nursing Conference “Accredited Higher Education Institution: 

Challenges & Sterategies”15-16 May 2013 as a rapporteur  

 :حضور ومشاركة فى مؤتمر علمى بعنوان -

Alexandria Society of Anaethesia& Intensive Care2 -4 October 2012 

 :ومشاركة فى مؤتمر علمى بعنوان حضور   -

 (Nursing process for Quality care     فى فقيه    2007/  1/ 10(  سليمان  كلية  فى 

 بالمملكة العربية السعودية. 

لدولى األول بعنوان:   - لعلمى ا قاء بحث فى المؤتمر ا بإل  حضور ومشاركة 

 (Nursing oncology up- data  لعزيز ا عبد  الملك  مستشفى  فى  جدة  (  األورام    9،  8مركز 

 . 2006مايو  

 حضور مؤتمر علمى بعنوان:  -

symposium infection control  st118-19 /4  /2005  م. بالمستشفى السعودى األلمانى

 بجدة. 

ثامن للتمريض بعنوان   - ل لدولى ا  حضور ومشاركة بتقديم بحث فى المؤتمر العلمى ا

Updates in Nursing    2004/  12/  29  -27كلية التمريض جامعة اإلسكندرية فى . 
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قاء بحث فى مؤتمر   - بإل  حضور ومشاركة 

Annual International conference of the Egyptian Society of  th31

cardiology      2004/ 27-24من . 

لعاشر لمعهد البحوث الطبية بعنوان   - قاء محاضرة فى المؤتمر ا بإل  حضور ومشاركة 

Recent Diagnostic And Therapeutic Approaches  م. 2003/ 10  -10  من 

 حضور مؤتمر ومشاركة   -

Thrombo Alex conference “pan Arab interventional cardiology 

conference 25-  27 /5  /2003 . 

لدكتوراه  -  حضور مؤتمر ومشاركة بعرض مختصر عن رسالة ا

Cardio Alex 2002 

Annual International conference of the Egyptian society of  thThe 29

cardiology. 

 

 ورش العمل    

لتمريض   • ية ا لعديد من ورش العمل  : معهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية, كل حضور  ا

لعزيز بجدة, مركز الملك فهد للبحوث الطبية, جامعة   جامعة  اإلسكندرية ,جامعة الملك عبد ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 طنطا 

بوحدة الخاليا الجذعيه    2014حضوور ورشوة عمل  عن الخاليا الجذعيه  وعالج الجروي يوليو   •

 بالمركز الطبى باالسكندريه 

ناير   • تعليميه"ي ل يه للمؤسسات ا لداخل  2013حضور ورشة عمل بعنوان : "المراجعه ا

يه الحرجه اكتوبر   • لعنا لتخدير وا ورشووه عمل عن الطرق الحيثه لعالج  و   2012حضووور مؤتمر  ا

 االم الظهر 

 حضور ورشة عمل  عن  •

• Written Assessment in Integrated Curriculum  جامعة    2007/  5/ 26  فى

لعزيز بجدة     الملك عبد ا
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 حضور ورشة عمل بعنوان  •

Safety measures of handling chemotherapy Nursing oncology 

update    

 . 2006مايو    8(  Nursing oncology up- dataضمن أعمال مؤتمر ) 

 حضور ورشة عمل بعنوان  •

Safety measures of radiotherapy Nursing oncology update    أعمال ضمن 

 . 2006مايو    9(  Nursing oncology up- dataمؤتمر ) 

 حضور ورشة عمل بعنوان:  •

فيرجينيا  لمنتديات  ا لتدريس  ا هيئة  )تجربة أعضاء  لية  بفعا لدراسية  ا مادتك  وتصممى  تخططى    كيف 

لعزيز بجدة. 2006/  4/ 4تك( فى    م جامعة الملك عبد ا

 حضور ورشة عمل بعنوان   •

الطبية   للبحوث  فهد  الملك  لمركز  تيجية  االسترا الملك  2005/  12/ 31الخطة  جامعة  لعزيز  م  ا عبد 

 بجدة. 

 حضور ورشة عمل بعنوان  •

 (Evidence Based Nursing Made Easy workshop  )28 /12  /2005  بمستشفى م 

 جدة    -مركز البحوث – الملك فيصل التخصصى  

 حضور ورشة عمل بعنوان  •

Basic ECG& Arrhythmia course  5-6  /4  /2005 الملك فيصل التخصصى   م بمستشفى-  

 مركز البحوث بجدة. 

 حضور ورشة عمل بعنوان  •

لعالى(   ا تعليم  ل ا  ( لعزيز  ا عبد  بن  هللا  عبد  لألمير  اآلراء  وثيقة  تفعيل  طرق  عمل    –   1/ 30"ورشة 

لعزيز بجدة. 2005/ 2/ 1  م بجامعة الملك عبد ا

 حضور ورشة عمل بعنوان  •

Nursing Education Reform at king Abdul Aziz university) ) 

الط  • البحوث  معهد  عمل  ورشة  بعنوان حضور  اإلسكندرية  جامعة   بية 

Principles of Medical Research    2003/  10/ 11فى   

 حضور ورشة عمل عن:  •

Concept mapping as a teaching strategy for promoting critical 

thinking skills    لتمريض جامعة اإلسكندرية  2002/ 9/ 22  -21كلية ا
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تنظيمية وحضور بورشة العمل   • ل للجنة ا با  : عضو 

Educational objectives Re-Examined   29-30  /1  /2003 

تنظيمية وحضور بورشة العمل  • ل للجنة ا با  عضو 

(Finalizing the framework of the post-graduate specialty Diploma in 

Nursing Sciences)    

لتمريض جامعة اإلسكندرية   ية ا  2002/  3/  20  -18كل

 التدريبية )مدربة( المشاركة فى الدورات    

الصحى   • تأمين  ل ا لمستشفيات  تابع  ال لتدريب  ا بمركز  تدريبية  ل ا الدورات  من  بالعديد  قيام  ل ا

 2014-2013-2012-2011بمحافظه االسكندريه 

لعزيز  • بالعديد من دورات تدريبية عن اإلسعافات األولية جامعة الملك عبد ا قيام  ل  ا

ثانية   • ل تدريبية ا ل لقاء  شاركت فى الدورة ا ية بإ للممرضات األفارقة عن الرعاية الصحية األول

قاشية للمتدربين.  لن  محاضرة واالشتراك فى المجموعات ا

 االنتدابات الخارجية   

لتطبيقية  • لعلوم الطبية ا ية ا لعربية السعودية   -استاذ مشارك بكل لعزيز المملكة ا  جامعة الملك عبد ا

ي  • باطنى والجراحى بكل ل لتمريض ا لتمريض جامعة الزقازيق  رئيس مجلس قسم ا   2012-2011ة ا

لكليه   وعضو بمجلس ا

الفصل   • خالل  شهر  لمدة  السعوديه  لعربيه  ا بالمملكه  الصحيه  لعلوم  ل الريادة  بكلية  ئر  زا استاذ 

لعام الجامعى   لدراسى االول ل  2013-2012ا

خالل  • شهرين  لمدة  السعوديه  لعربيه  ا بالمملكه  الصحيه  للعلوم  لريادة  ا ية  بكل زائر  الفصل    استاذ 

لعام الجامعى   ثانى ل ل لدراسى ا  2013-2012ا

لعزيز   • ا عبد  الملك  جامعة  لتمريض  ا بكليه  يا  لعل ا الدراسات  لعربيه    – منسق  ا المملكه 

 2019-2016السعوديه 

 تطوير المناهج:  

لتمريض - ا اساسيات  مادة  كتاب  ومراجعة  فى  والجراحى   االشتراك  باطنى  ل ا لتمريض  ا لعام    و  -2011ل

لزقازيق.   2012 لتمريض جامعة ا  كلية ا
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باطنى والجراحى  - ل لتمريض ا لباطنى والجراحى ,ا االشتراك فى ومراجعة كتاب مادة اساسيات التمريض ا

I,II,III    لتمريض تقييم الصحى ,مفاهيم فى ا ل  , ا

لتدريسية عبر شبكة االنترنت وذلك  - يم الهجين وانشاء واالشراف والمتابعة لجميع المنصات ا لتعل تفعيل ا

لباطنى و الجراحى  مقرر تحت اشراف    22ل   لتمريض ا  2021-  2020ئحة كورونا منذ جا رئيس قسم ا

باطنى والجراحى  - ل لتمريض ا لعلمى بقسم ا تعلم والبحث ا ل لمكتبة االلكترونيه لمصادر المعرفه وا تدشين ا

تعلم   ل يم وا لتعل لعلمى وا فات القسم   2021وذلك لالستفادة منها فى مجال البحث ا  وحفظ مل

لعزيز   فى تمريض الحاالت الحرجه  العلوم  برنامج ماجيستير   استحداث - لتمريض جامعة الملك عبد ا ية ا   كل

و  بالكلية  يا  لعل ا للدراسات  كمنسق  العمل  ثناء  تحكيمه  ا عليا  تم  دراسات  برامج  اول  تكون  وبذلك  دوليا 

لعربية السعودية حكمت   يا على مستوى المملكه ا  دول

 اشراف ومناقشة العديد من رسائل الماجيستير و الدكتوراه فى مجال التخصص: -

لباطنى والجراحى    -1 لتمريض ا لتمريض جامعة االسكندريه قسم ا ية ا  كل

باطنى والجراحى  -2 ل لتمريض ا لتمريض جامعة المنصورة قسم ا ية ا  كل

باطنى والجراحى  -3 ل لتمريض جامعة طنطا قسم التمريض ا ية ا  كل

باطنى والجراحى  -4 لتمريض ال لتمريض جامعة بنها قسم ا ية ا  كل

باطنى والجراحى -5 ل لتمريض ا لتمريض جامعة اسيوط قسم ا  كليه ا

باطنى والجراحى -6 ل لتمريض جامعة قناة السويس قسم التمريض ا  كلية ا

لعزيز   -5 لتمريض جامعة الملك عبد ا مقرر وممتحن داخلى وخارجى رسائل الماجيستير كلية ا

لعربيه السعوديه    2019-2016المملكة ا

 العليا التابعة لتخصص التمريض الباطنى والجراحى ماجيستير ودكتوراة  تدريس جميع مقررات الدراسات -6

 2019-2016تدريس مقرر البحث العلمى لطالب الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الملك عبد العزيز  -7

 أنشطة الجودة.  

لعزيز    -1 لتمريض جامعة الملك عبد ا ية ا -2008عينت منسق ونائب رئيس لجنة االعتماد االكاديمى كل

2009 

Co-chair and Coordinator of the academic accreditation committee , 
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  library& portfolio reviewing committees for the academic year 2009 -

لعزيز    2010  جامعة الملك عبد ا

الطبيه  -2 لعلوم  ا ية  بكل التمريض  لقسم  االكاديمى  واالعتماد  تقويم  لل الوطنيه  لهيئه  ا بات  متطل استكمال 

لعزيز وذلك فى   قيه جامعة الملك عبد ا لتطبي  2010\ 4\ 10ا

االعتماد    -3 و  الجودة  لضمان  لقوميه  ا لهيئه  ا من  لتمريض  ا لكليه  االعتماد  تجديد  اعمال  فى  شاركت 

لعربية فى     . 2016سبتمبر    بجمهوريه مصر ا
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