
 
 

 

 
بیان حالة عن الفترة من 1/1/2019إلى10/10/2022-

أ.د./ ایناس محمد محمود عبد هللا

نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية - فى ١٢:٤٧ مساًء ٢٠٢٢/١٠/١٠مستخرج البیان:- سماح السید محمد محمد جلھوم

باالطالع على ملف أ.د. ایناس محمد محمود عبد هللا في 10/10/2022 وجدت البیانات التالي
٢٧٠١٢١٢٠٢٠٠٧٢١الرقم القومى

أ.د. ایناس محمد محمود عبد هللاإلسم
١٩٧٠/١٢/١٢تاریخ المیالد
مصر - االسكندریھمحل المیالد

٢٠٣٠/١٢/١٢تاریخ التفرغ
٥٣٥٥٥٧٧٥الرقم التأمینى

مصر - االسماعیلیة - ٦٠٥ عمارات الجولف - اإلسماعیلیة أولالعنوان
-عقار رقم
٤شقة رقم

٠١٢٢٥٩٦٠٥٩٩رقم التلیفون
enas_abdallah@nursing.suez.edu.egالبرید اإللكتروني
متزوجالحالة اإلجتماعیة

التمریضالتخصص العام
تمریض األمومة والنساء والتولیدالتخصص الدقیق

جامعة قناة السویس - كلیة التمریض باإلسماعیلیة - تمریض االمومھ والنساء والتولیدالجھة التى یعمل بھا
أستاذالمسمى الوظیفى

١٩٩٤/٦/٣٠تاریخ التعیین
٢٠٠٦/٩/٥تاریخ إستالم العمل

١٩٩٤/٦/٣٠التاریخ الفرضى
جھات العمل

اليمنجھة العمل
-٢٠٠٦/٩/٥جامعة قناة السویس - كلیة التمریض باإلسماعیلیة - تمریض االمومھ والنساء والتولید

الدرجات الوظیفیة
تاریخ التسكین بالدرجةتاریخ أقدمیة الدرجةالدرجة المالیةالمسمى الوظیفىالمجموعة الوظیفیة

٢٠١٨/١٢/٢٥٢٠١٨/١٢/٢٥استاذأستاذالكادر الخاص
٢٠١٣/٥/٢٨٢٠١٣/٥/٢٨استاذ مساعدأستاذ مساعدالكادر الخاص
٢٠٠٦/٣/٢٧٢٠٠٦/٣/٢٧مدرسمدرسالكادر الخاص
٢٠٠٢/٤/٨٢٠٠٢/٤/٨مدرس مساعدمدرس مساعدالكادر الخاص
١٩٩٤/٦/٣٠١٩٩٤/٦/٣٠معیدمعیدالكادر الخاص

المناصب اإلداریة
مالحظاتإلىمنالمنصب

قرار رقم ١٧٨٠بتاریخ ٢٠٢٢/٩/٧٢٠٢٣/٧/٣١٢٠٢٢/٩/١٧وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بكلیة التمریض
-٢٠١٩/٨/١٢٠٢٢/٩/٦وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

--٢٠١٩/٨/١اإلشراف على قسم تمریض األمومة والنساء والتولید
-٢٠١٨/٨/١٢٠١٩/٧/٣١قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

-٢٠١٧/٨/١٢٠١٨/٧/٣١قائم بأعمال رئاسة مجلس قسم تمریض األمومة والنساء والتولید
-٢٠١٧/٨/١٢٠١٨/٧/٣١قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

-٢٠١٦/١٠/١٢٢٠١٧/٧/٣١قائم بأعمال رئاسة مجلس قسم تمریض األمومة والنساء والتولید
-٢٠١٦/٨/١٢٠١٧/٧/٣١قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

-٢٠١٥/٨/٢٦٢٠١٦/٧/٣١قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
-٢٠١٣/٨/٢٩٢٠١٤/٧/٣١قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

المؤھالت
مؤھل وظیفىالجھةالتخصصالعامالتقدیرالمؤھل

نعمجامعة اإلسكندریة - كلیة تمریضتمریض أمومة وأمراض نساء١٩٩١جید جداًبكالوریوس
نعمجامعة بورسعید - كلیة التمریض ببور سعیدتمریض أمراض نساء وتولید٢٠٠٠ممتازماجستیر
نعمجامعة بورسعید - كلیة التمریض ببور سعیدتمریض أمومة وأمراض نساء٢٠٠٦-الدكتوراه



عمید الكلیة الموظف المختص  
 

أ.د.وفاء عبد العظیم الحسیني داود   

الدورات التدریبیة
الجھةتاریخ النھایةتاریخ البدایةموضوع الدورة

مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة قناة السویس٢٠٠٦/٤/١٥٢٠٠٦/٤/١٧برنامج مھارات األتصال الفعال
مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة قناة السویس٢٠٠٦/٧/١٨٢٠٠٦/٧/٢٠برنامج إدارة الوقت وضغوط العمل

مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة قناة السویس٢٠١٢/٥/٢٠٢٠١٢/٥/٢١برنامج نظام الساعات المعتمدة
مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة قناة السویس٢٠١٢/٦/١١٢٠١٢/٦/١٢برنامج النشر العلمي الدولي

مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة قناة السویس٢٠١٢/٦/١٨٢٠١٢/٦/١٩برنامج نظم األمتحانات وتقویم الطالب
مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة قناة السویس٢٠١٢/٦/٢٧٢٠١٢/٦/٢٨برنامج مشروع البحوث التنافسیة

مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/٤/٢١٢٠١٨/٤/٢٣برنامج التحلیل اإلحصائي
مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/٨/٦٢٠١٨/٨/٧برنامج أساسیات الجودة في العملیة التعلیمیة

Advanced Spread Sheets مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/٨/١٤٢٠١٨/٨/١٥برنامج
Advanced Power Point مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/٩/١٢٢٠١٨/٩/١٣برنامج

مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/٩/٢٤٢٠١٨/٩/٢٥برنامج أخالقیات البحث العلمي
مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/١١/٢٩٢٠١٨/١١/٣٠برنامج اإلرشاد األكادیمي

الجزاءات
تاریخ المحو أو سحب الجزاءالسببتاریخ الجزاءنوع الجزاء

ال توجد جزاءات

وقد تم منحھا ھذا بناء على طلبھا لتقدیمھ الى وحدة تكنولوجیا المعلومات ( IT ) بالكلیة

 


