
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة السنوية

( والتوليدقسم تمريض صحة المرأة  ) 

 

 عن العام الجامعي

2020- 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امعة المنصورةكلية التمريض ج قسم تمريض  صحة المرأة  والتوليد   

ك
  



 أوال: العملية التعليمية

 :القسمالمقررات الدراسية التي ستدرس من قبل 

 :مرحلة البكالوريوس -1

 الفرقة / المكان المقرر اسم عضو هيئة التدريس
الطب البديل فى الرعاية  د/إيمان فاضلا.م. .1

  التمريضية

الئحة الساعات  نيالمستوي الثا .1

كلية التمريض جامعة  /المعتمدة

 ةالمنصور

 

 .مريضتتعليم الاستراتيجيات .1 د/ أمل يوسفا.م. .2

 والتثقيف الصحي

الطب البديل فى الرعاية .2

 التمريضية

الئحة الساعات  المستوي الثاني .1

 كلية التمريض جامعة /المعتمدة

 المنصورة

 

تمريض األمومة وأمراض  د/ مروه حمدي .2

 النساء

 

الئحة الساعات لث الثاالمستوي  .1

كلية التمريض جامعة  /المعتمدة

 المنصورة

 

 مهنة التوليد  د/ أحالم جوده .6

 

الئحة الساعات  المستوي الثالث .1

كلية التمريض جامعة  /المعتمدة

 المنصورة

 

تمريض األمومة وأمراض  د/ناديه يوسف .7

  .النساء

 

الئحة الساعات  المستوي الثالث .1

كلية التمريض  المعتمدة /

 جامعة المنصورة

 

تمريض األمومة وأمراض  د/أم هاشم محمود .8

 النساء

الئحة الساعات  لثالمستوي الثا .1

كلية التمريض جامعة  /المعتمدة

 المنصورة

 

تعليم  استراتيجيات رانيا الكردىد/  .9

 والتثقيف الصحي مريضتال

 

 

الئحة الساعات ني  االمستوي الث .1

كلية التمريض جامعة  /المعتمدة

 المنصورة

 مهنة التوليد  شيماء فؤاد حجازي .10

 

الئحة الساعات  المستوي الثالث .1

كلية التمريض جامعة  المعتمدة

 المنصورة

نجوي ابراهيم  .11

 الفيشاوي

الئحة الساعات  لثالمستوي الثا .1 مهنة التوليد

التمريض جامعة كلية  /المعتمدة

 المنصورة

استراتيجيات تعليم التمريض.   نحمدة عزت عثمان .12

 والتثقيف الصحي

المستوي الثانى الئحة  .1

الساعات المعتمدة/ كلية التمريض 

 جامعة المنصورة



 

  الئحة الساعات المعتمدة:الماجستير -2

 القائم بالتدريس  المقرر  كود المقرر 

MW205 Intrapartum care   ا.م.د / حنان السيد محمد –د/احالم محمد جودة 

MW206 Postpartum care ا.م.د / سامية ابراهيم  -د/ نادية يوسف عبد الاله 

MW207 

 

Intrapartum care and 

postpartum  care (clinical ) 

 د/ نحمده عزت عثمان  -د/ رانيا متولي الكردي 

MW208 Seminars in reproductive 

health  

 ا.د/ امينة النمر –د/ ايمان احمد فاضل 

MW209 Embryology and genetics  ا.د/ احمد سيد رجب  

 

 الئحة الساعات المعتمدة: هالدكتــــــــــــــــورا -3

 ال يوجد

 

 البحث العلمي -ثانياً:

 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه

 :أوال الماجستير

تاريخ  المشرفينالسادة  عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 مالحظات الجامعة

 Genital hygienic هبه مجدى

practices and cofactors 

provoking genital tract 

infection 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ نادية يوسف

المناقشة اعداد المنصورة 2017  

 Female sexual سمية جمال دهينة

dysfunction during 

reproductive period: 

types and associated 

risk factors 

 .د/ ناهد فكرىا

 د/ أحالم جودة

 تمت المناقشة المنصورة 2018

 Sexual and فاطمة محمد المهدى

psychological health 

of women with 

polycystic ovarian 

syndrome 

 .د/ ناهد فكرىا

ا.م.د/ سامية ابراهيم 

 عثمان

ا.م.د/رفيق ابراهيم 

 بركات

االنتهاء من  المنصورة 2016

الشكل العام 

 للرسالة



 Knowledge and أمورة سعد الدين

practices of pregnant 

women toward danger 

signs of pregnancy 

االنتهاء من  المنصورة 2018 .د/ ناهد فكرىا

الشكل العام 

 للرسالة

 Birth preparedness and أسماء أشرف

complication readiness 

among pregnant 

women attending 

clinic at Menyet El-

Nasr central hospital 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ أحالم جودة

 تمت المناقشة المنصورة 2018

 Knowledge, attitude إيمان على عثمان

and practices 

regarding oral health 

among pregnant 

women 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ أمل يوسف

 البيانات مناقشة المنصورة 2018

 Evaluation the health هدى محمد حسانين

practices in pregnancy 

 .د/ ناهد فكرىا

 د/ أم هاشم محمود

 جمع البيانات المنصورة 2018

 Practicing pelvic tilt م/عبير صالح

exercises on intensity 

of low back and pelvic 

girdle pain among 

pregnant women 

 .د/ ناهد فكرىا

 د/ايمان احمد فاضل

 مناقشة النتائج المنصورة 2019

أحالم محمد حسنين م/

 عالم

Evaluation of Family 

Planning Services at 

Mansoura City 

 ا.د/ أمينة النمر

 

 مناقشة النتائج المنصورة 2019

اميره محمد عبد 

 الفتاح يوسف

Quality of antenatal 

care services among 

pregnant women at 

mansoura 

governmental hospital 

 

: ا.د/ ناهد فكرى ح           

د/رانيا الكردى          
 

 تمت المناقشة المنصورة 2019

امانى محمود محمود /

 احمد

Assessing women`s 

experience and 

perception of 

menopause 

ا.د/ امينه محمد 

 رشاد النمر

 جمع البيانات المنصورة 2019

سماح على على عبد 

 العزيز

Knowledge and 

practice of high risk 

pregnant women 

regarding eye care 

during pregnancy 

ا.د/ امينه محمد 

 رشاد النمر

 جمع البيانات المنصورة 2019

عبده هبه محمد 

 وهدان

Assessment of nurses 

knowledge and skill 
أ.م.د/حنان السيد 

 محمد 

 جمع البيانات المنصورة 2019



regarding Oxytocin 

adminstration 
 د/ام هاشم سعدون     

اماني سامي السيد 

 محمد

Evaluation of breast 

feeding pattern in relation 

to different delivery 

modalities 

ا.د/ امينه محمد 

 رشاد النمر

 جمع البيانات المنصورة 2020

نورهان مجدي نصر 

 الدين 

Assessment of 

primigravida perception to 

pregnancy risk 

سامية ا.م.د/  

 ابراهيم

ام هاشم سعدوند/  

 جمع البيانات المنصورة 2020

هناء السيد الرفاعي 

 زقزوق

Assessment of knowledge, 

attitude and acceptability 

of        human 

papillomavirus 

vaccination among 

university students  

 ا.م.د/  حنان السيد

شيماء فؤادد/   

 جمع البيانات المنصورة 2020

      

  :ثانياً الدكتوراه

تاريخ  السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 مالحظات الجامعة

 Effect of  kegal’s exercises لواحظ مبروك

during third trimester of 

pregnancy on labor outcomes 

 ا.م.د/  حنان السيد

عبد ا.م.د/هالة

 الفتاح

 د/ حنان عوض

تمت  المنصورة 2017

 المناقشة

م.م/ سماح ناصر 

 عبد العزيز الشورة

Application of Leg Wrapping 

Technique for Prevention of 

Spinal Induced Hypotension 

during Cesarean Section 

تمت  المنصورة 2018 ا.د/ أمينة النمر

 المناقشة

 Effect of utilizing hands on م.م/لمياء ربيع

versus off method during 

delivery of fetal head on 

occurrence of perineal tear 

 د/ ناهد فكرىا.

 ةد/ أحالم جود

تمت  المنصورة 2018

 المناقشة

 Effectiveness of training سمر عبد الحكم

attachment behavior on the 

relationship between a pregnant 

woman and her fetus 

 .د/ ناهد فكرىا

 ا.م.د/  حنان السيد

االنتهاء  المنصورة 2018

من الشكل 

العام 

 للرسالة

 Effect of social media on م.م/ هبه عبد الرحيم 

pregnant women’s experiences 

and labour outcomes 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/  حنان السيد

االنتهاء  المنصورة 2018

من 

الشكل 

العام 

  للرسالة

 Effect of breast cancer guideline رانيا البسيونى

on knowledge and attitude of 

 ا.د/ أمينة النمر

مها ابراهيم ا.د/  

االنتهاء  المنصورة 2018

من الشكل 



healthy women with family 

history 

العام 

 للرسالة

إيناس صبرى  م.م/

 البلتاجى

Effect of utilizing developed 

gestational diabetes mellitus 

guideline on pregnancy and 

childbirth outcomes 

 

 ا.د/ ناهد فكرى

 د/ نادية يوسف

االنتهاء  المنصورة 2019

من الشكل 

العام 

 للرسالة

ابتسام هاشم عثمان 

 زاهر

EfEffect of eating date on the progress 

of labor for parturient women 

 

ا.د/ ناهد فكرى 

 حسن خضر

مناقشة  المنصورة 2019

 نتائجال

 ثالثا: خطه القسم لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه للعام الجامعى 2021-2020

 

المكان التي ستقام  التاريخ اسم الندوة
 فيه

المسئول عن  الفئة المستهدفه
 الندوة

توعية السيدات الحوامل عن  (1

اإلجراءات االحترازية للتعايش مع 

 19كوفيد 

السيدات بعيادة  عيادة أمراض النساء 2020أكتوبر

 امراض النساء

 ا.د.م / حنان السيد

 د/ رانيا الكردي

توعية التمريض و السيدات  (2

المرضى بأقسام النساء والتوليد 

عن اإلجراءات االحترازية 

بجامعه  19للتعايش مع كوفيد 

 المنصورة

أقسام النساء والتوليد  2020نوفمبر

بمستشفى المنصورة 

 الجامعي 

التمريض  

والسيدات المرضى 

بأقسام النساء 

 والتوليد 

 ا.م.د/ سامية ابراهيم

 د/ إيمان فاضل

 د/نحمده عزت

توعيه السيدات عن التهابات  (3

الجهاز التناسلي التي تصيب 

 الحوامل 

السيدات بعيادة  عيادة أمراض النساء 2020ديسمبر

 امراض النساء

 ا.م.د/حنان السيد

 ا.م.د/ سامية ابراهيم

 

توعيه السيدات عن الوالدة  (4

 الطبيعية بعد الوالدة القيصرية

السيدات الحوامل  عيادة امراض النساء 2021يناير 

 بعد القيصرية

 د/إيمان فاضل

 د/ شيماء فؤاد 

توعية السيدات عن الفحص الذاتي  (5

 للثدي

السيدات بعيادة  عيادة امراض النساء 2021فبراير 

 امراض النساء

 د/ أحالم جوده

 نادية يوسفد/ 

إرشادات للسيدات الحوامل قبل  (6

إجراء الوالدة القيصرية والعناية 

 الذاتية للسيدات في فترة النفاس

أقسام النسا والتوليد  2021مارس 

بمستشفي المنصورة 

 الجامعي

السيدات الحوامل 

التي ستجري لهم 

 والدة قيصرية 

 ا.م.د/ سامية ابراهيم

 د/ أم هاشم محمود

فترة ما بعد الوالدة  توعية السيدات (7

 عن الرضاعة الطبيعية

أقسام النسا والتوليد  2021ابريل

بمستشفي المنصورة 

 الجامعي

 د/ إيمان فاضل السيدات بعد الوالدة 

 د/ رانيا الكردي

كيفية استخدام البارتوجرام  (8

 وميكانيكية الوالدة الطبيعية 

 ا.م.د/ سامية ابراهيم الطالبات  كشك الوالدة  2021مايو

 ا.م.د/ أمل يوسف

توعية السيدات عن بطانة الرحم  (9

 المهاجرة

السيدات بعيادة  عيادة امراض النساء 2021يونيو 

 امراض النساء

 ا.م.د/ سامية ابراهيم

 

 د/ نحوي إبراهيم

 



 تشكيل لجان الجودة بالقسم كاالتي:رابعا: 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اسم اللجنة

 الفاعلية التعليمية للطالبلجنة 

 

 د/نادية يوسف أحمد )رئيس اللجنة(

 د/أمل يوسف أحمدا.م.            محمد جودة أحالمد/              أحمد فاضل   إيماند/ا.م.

                            رانيا متولي الكرديد/           د/شيماء فؤاد حجازى           د/مروة ابراهيم حمدي 

      د/نجوي ابراهيم مصطفي      أم هاشم محمود سعدون/د  

 د/ أمل يوسف أحمد  )رئيس اللجنة(ا.م. لجنة الدراسات العليا

 د/شيماء فؤاد حجازى                      د/ايمان أحمد فاضل  ا.م.

 د/نجوي ابراهيم مصطفي                   د/مروة ابراهيم حمدي  

 أم هاشم محمود سعدون/د

 

 لجنة تحليل الورقة اإلمتحانية

 ا.م.د/ سامية إبراهيم عثمان  )رئيس اللجنة(

 د/مروة إبراهيم حمدي                       أ.م.د/ حنان السيد محمد

  د/احالم محمد جودة                           د/إيمان أحمد فاضل  ا.م.

 لجنة ملف المقرر

 

 

  

 اللجنة( رانيا متولي الكردي )رئيس /د

 م.م/دينامحمد إسماعيل

 م/ نغم عادل                           م/احالم عالم               م.م/هبة عبد الرحيم زيدان  

 م/عبير صالح             م.م/مروة رشاد محمود                م.م/ايناس صبري البلتاجي 

 م/ أمال محمد طلعت                       ني ساميم/أمام/ ايمان حسن                                 

 م/ أزهار عبد الناصر                       م/ نورا جمعه                        م/أبرار رأفت   

 

 معيار الجهاز اإلداري

 

 

 

 د/إيمان أحمد فاضل  ) رئيسا للمعيار(ا.م.

 د/شيماء فؤاد حجازي            د/نادية يوسف أحمد            أم هاشم محمود سعدون/د

 م/احالم عالم                م.م/لمياء ربيع كامل            د/نجوي إبراهيم مصطفي

 يم/نورا جمعه فوز                  م/إيمان حسن رجب                       م/عبير صالح

 

 معيار خدمة المجتمع

 عثمان  ) رئيسا للمعيار(ا.م.د/ سامية إبراهيم 

 م.م/هبة عبد الرحيم زيدان                      محمد جودة أحالمد/          د/مروة إبراهيم حمدي

                                                    م.م/ايناس صبري البلتاجي                نحمده عزت عثماند/        رانيا متولي الكردي /د  

                                                     م/أماني سامي                   م.م/دينامحمداسماعيل     م.م/مروة رشاد محمود    

 رم/أزهار محمد عبد الناص                م/أمال محمد طلعت

 

 

 



 :: أنشطة القسمخامسا

 :التدريس

 

 المقررات الدراسية للمراحل الثالثة

 الدكتوراة الماجستير البكالوريوس

أ( التدريس داخل 

 القسم

األمومة  تمريض .1

 وأمراض النساء

 تمريض مهنة التوليد .2

فى  الطب البديل .3

 الممارسات التمريضية

فى  استراتيجيات التدريس .4

 تعليم التمريض

1-Ante partum care 

2-Obstetrics& 

gynecology of medicine 

3-Pharmacology in 

Obstetrics & gynecology 

4- intra partum care 

5- post partum care 

6-Seminars in 

reproductive health 

7-Embryology & 

Genetics 

8- Advanced health 

assessment 

9- Infertility & assisted 

reproductive technology 

 

 

1-Biostatistics 

2-New trends in 

nursing 
3-Advanced nursing 

research  

4-Woman health 

5- Reproductive 

counseling 

6-Evidence based 

practice 

7-Advanced  

midwifery 

8-Seminars in 

maternity nursing 

9-Gynecological 

oncology 

10-Emergency & 

critical maternity care.  

11- Nursing 

informatics. 

12-Psychological 

aspect of woman 

health. 

13- Seminars in 

obstetrics & 

Gynecology 

 

14- Advanced 

maternity (practical 

) 

ب( التدريس خارج 

 القسم

 تمريض األمومة و الطفولة للمعهد الفني .1

 بالمعهد الفنى تقييم صحى للبرنامج التخصصى .2

 للمعهد الفنى  1تمريض تخصصى متقدم  .3

 الفنى )مستشفى الكبد(للمعهد  1تمريض تخصصى متقدم  .4

األنشطة العلمية التي 

سيشارك القسم في 

 إعدادها

 أ( الندوات

 والمؤتمرات

 

ب( ورش العمل 

 والدورات التدريبية

 المشاركة في المؤتمرات والندوات التي ستقام في كلية التمريض .1

المصرية )جامعة المشاركة في المؤتمرات الخارجية التي ستقام في الجامعات  .2

 وغيرها...........( إسكندرية

 المشاركة في المؤتمرات الدولية .3

 

 

 المشاركة فى كافة األنشطة العلمية التى ستقام داخل وخارج الجامعة

 



 

 

 ( انشطة البحثج

 

 

 :كالتالىتطبيق الخطة البحثية للقسم  

 Evidence Based Practice in maternity services. 

 Effect of alternative therapy on relief menopause symptoms 

 Applying standards of maternity nursing care practice in 

Antenatal clinics at Mansoura University Hospital 

المشاركة في أعمال 

 االمتحانات

تمريض األمومة وأمراض النسا ومادة مهنة التوليد ومادة استراتيجيات  مقررامتحانات 

و المواد  فى الممارسات التمريضيةالتدريس والتثقيف الصحي و الطب البديل  

 .التخصصية للماجستير

أنشطة خدمة المجتمع 

 و البيئة

 أنشطة مجتمعية لتوعية طالب المدارس .1

 .أنشطة مجتمعية لطالب الجامعات .2

 كة في القوافل الطبية على مستوى الجامعةالمشار -

 المشاركة في التوعية الصحية واإلرشادية لطالب الجامعة -

 المشاركة في األسبوع البيئي للجامعة -

 :عن الكلية والدراسات العلياأنشطة مجتمعية لتوعية طالب  .3

 كيفية استخدام البارتوجرام وميكانيكية الوالدة الطبيعية -

 :عن األمهاتأنشطة مجتمعية لتوعية  .4
 19إلجراءات االحترازية للتعايش مع كوفيد ا -
 بطانة الرحم المهاجرة -

 .التهابات الجهاز التناسلي التي تصيب الحوامل -

 لرضاعة الطبيعيةا -

 أثناء فترة الحمل والوالدة و فى  فترة النفاس ةالعالمات المنذر -

 الفحص الذاتي للثدي -

قبل إجراء الوالدة القيصرية و العناية الذاتية للسيدات إرشادات صحية للسيدات الحوامل -

 في فترة النفاس

تطوير أداء أعضاء 

هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالقسم

 المشاركة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .1

تمريض األمومة  لقسم لمناقشة المستجدات العلمية فىباأسبوعي   لقاء علمىعقد   .2

 والبحث العلمي مثل: وأمراض النسا

 How to write research proposal. 

 Thinking matter. 

 Research design 

 RCT 

 Clinical training by Noelle simulator 

 sampling 

 

 

 تفعيل طرق التدريس والتقييم الحديثة .3

 اعداد دورات تدريبية لتنمية المهارات العملية  .4

 هيئة التدريس لحضور دورات وورش عمل وحدة التعليم اإللكترونىحث اعضاء  .5

 والكلية المشاركةفياألنشطةالخاصةبالجودةداخاللقسم .6

 Under graduate أنشطة طالبية



 عمل بروشور عن التمرينات الخاصة بفترة الحمل أ(أنشطة علمية

 عمل بروشور عن الرعاية الذاتية أثناء الحمل

 الحملتسمم عمل بروشور عن  

 سكر الحملعمل بروشور عن -

 عمل لوحة قالبة عن سقوط أعضاء الحوض

 عمل لوحة قالبة عن عدوى الجهاز التناسلى

 سكر الحملعمل لوحة قالبة عن 

 الحمل عمل لوحة قالبة عن األنيميا أثناء

 عمل لوحة قالبة عن تشوهات المشيمة

 عمل لوحة قالبة عن مراقبة الجنين اإللكترونية

 االشتراك مع الطالب فى الرحالت الجامعية أنشطة ترفيهيةب( 

 االشتراك مع الطالب فى عمل األسواق الخيرية
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