
 
 

 

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

أ.م.د./ فریدة كامل یوسف علي

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

باالطالع على ملف أ.م.د. فریدة كامل یوسف علي في 10/10/2022 وجدت البیانات التالي
٢٦٩٠٧١٣٠١٠١٢٨٧الرقم القومى

أ.م.د. فریدة كامل یوسف علياإلسم
١٩٦٩/٠٧/١٣تاریخ المیالد
مصر - القاھرهمحل المیالد

٢٠٢٩/٠٧/١٣تاریخ التفرغ
٢٢٥٦٣٠٢٧٩الرقم التأمینى

مصر - القاھره - ٦ حارة الصایغ - شارع التاج - شبراالعنوان
-عقار رقم
-شقة رقم

٠١٠٠٨٠٧٢٥٠٣رقم التلیفون
drfarida_2012@yahoo.comالبرید اإللكتروني
أنسةالحالة اإلجتماعیة

التمریضالتخصص العام
تمریض صحة األسرة والمجتمعالتخصص الدقیق

جامعة قناة السویس - كلیة التمریض باإلسماعیلیة - تمریض صحة االسره و المجتمعالجھة التى یعمل بھا
أستاذ مساعدالمسمى الوظیفى

٢٠١١/١١/٢٩تاریخ التعیین
٢٠١٢/٢/٨تاریخ إستالم العمل

٢٠١١/١١/٢٩التاریخ الفرضى
جھات العمل

اليمنجھة العمل
-٢٠١٢/٢/٨جامعة قناة السویس - كلیة التمریض باإلسماعیلیة - تمریض صحة االسره و المجتمع

الدرجات الوظیفیة
تاریخ التسكین بالدرجةتاریخ أقدمیة الدرجةالدرجة المالیةالمسمى الوظیفىالمجموعة الوظیفیة

٢٠١٩/١٢/٣١٢٠١٩/١٢/٣١استاذ مساعدأستاذ مساعدالكادر الخاص
٢٠١١/١١/٢٩٢٠١١/١١/٢٩مدرسمدرسالكادر الخاص

المناصب اإلداریة
مالحظاتإلىمنالمنصب

قرار رقم ٢٠٢٢/٩/٧٢٠٢٣/٧/٣١١٧٨١قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بكلیة التمریض
قرار رقم ٢٠٢٠/٩/٢٢٢٠٢٢/٩/٦١٧٨٩قائم بعمل رئیس قسم تمریض صحة األسرة والمجتمع

المؤھالت
مؤھل وظیفىالجھةالتخصصالعامالتقدیرالمؤھل

الجامعة عین شمس - كلیة التمریضتمریض صحة أسرة و مجتمع١٩٩٣جیدبكالوریوس
الجامعة عین شمس - كلیة التمریضتمرض صحة مجتمع٢٠٠٢جید جداًماجستیر
نعمجامعة عین شمس - كلیة التمریضتمریض صحة مجتمع٢٠١٠-الدكتوراه

الدورات التدریبیة
الجھةتاریخ النھایةتاریخ البدایةموضوع الدورة

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة عین شمس٢٠١٢/٦/٢٣٢٠١٢/٦/٢٥برنامج إستخدام التكنولوجیا في التدریس
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة قناة السویس٢٠١٥/١١/٢٤٢٠١٥/١١/٢٦برنامج التحلیل اإلحصائي

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة قناة السویس٢٠١٨/٨/٢٩٢٠١٨/٨/٣٠برنامج إستراتیجیات التعلیم والتعلم الجامعي الحدیثة
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة قناة السویس٢٠١٨/١١/٢٩٢٠١٨/١١/٣٠برنامج اإلرشاد األكادیمي

مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٨/١٢/٢٦٢٠١٨/١٢/٢٧برنامج نظم األمتحانات والتقویم
Advanced Power Point مركز تنمیة الموارد البشریة بجامعة قناة السویس٢٠١٩/١/٣٢٠١٩/١/٣برنامج

الجزاءات
تاریخ المحو أو سحب الجزاءالسببتاریخ الجزاءنوع الجزاء

ال توجد جزاءات
األجازات

الغرض من األجازةجھة األجازةنھایةاألجازةبدایة األجازةنوع األجازة
ال توجد أجازات

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

 
عمید الكلیةالموظف المختص  

 
أ.د.وفاء عبد العظیم الحسیني داود  


