
1 

 

 

 

  

 

 

 

 كليـــة التمريــــض

 وحدة ضمان الجودة

 جامعـة المنصــورة

 

 التقرير السنوي 

 ) قسم تمريض صحة المرأة والتوليد(

 

 عن العام الجامعي

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل.  -أوالً :

 استاذ أستـــــاذ مساعد مــــــــدرس 

 

 

 

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

 

 

 أ.د/ أمينة محمد رشاد النمر 

 

 

 أ.م.د/ سامية إبراهيم د.نادية يوسف

 امل يوسف /دأ.م. د.رانيا الكردي

 إيمان احمد فاضل /دأ.م. د.شيماء فؤاد

 احالم محمد إبراهيم/دأ.م. د. نجوي ابراهيم

 عدونأم هاشم محمود س/دأ.م. د. نحمده عزت عثمان

  عبد العزيزد. سماح ناصر 

 1 6 7 العدد الفعلي 

 .أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل معاوني -ثانياً : 

 معيــــدة  مـــدرس مساعد 

 

 هبة عبد الرحيم 

 لمياء ربيع كامل 

  فتحي صبريإيناس 

 مروة رشاد محمود 

 دينا محمد اسماعيل 

 ايمان حسن رجب 

 عبير صالح علي 

 

 حسنين عالم احالم محمد 

 اماني سامي 

 امال محمد طلعت 

 نورا جمعه 

 ازهار عبد الناصر 

 أبرار رأفت 

 نغم عادل 

 ميادة صبحي 

 نادية رمضان 

 9 7 الفعليالعدد 
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 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه  -ثالثاً :

 :الماجستير رسائل 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 مالحظات الجامعة

 اميمة فتحي محمد

Factors Affecting the 

Involvement of 

Husbands in Antenatal 

Care from Wives’ Point 

Of View 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/نحمده عزت عثمان 

 البيانات مناقشة المنصورة 2020

 ايمان نبيل محمد

Knowledge ,attitude and 

practices of women 

about early initiation of 

breast feeding 

 أ. د/ أمينة النمر

 

 البيانات مناقشة المنصورة 2020

 اعتماد جمال فايز

Assessment of health 

promoting life style and 

perceived stress among 

pre-eclamptic women 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/مروة ابراهيم حمدي

 البيانات مناقشة المنصورة 2020

عبد الرازق عبد  ياسمين

 هللا

Assessment of evidence 

based practice's barriers 

from maternity nurse's 

point of view 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/ نجوى إبراهيم مصطفي 

 البيانات مناقشة المنصورة 2020

 والء ابراهيم عبد الخالق

Factors Associated with 

Cessation of Exclusive 

Breast Feeding among 

Lactating Women 

 أ. د/ أمينة النمر

 د/ايمان احمد فاضل

 البيانات مناقشة المنصورة 2020

 فاتن محفوظ علي محمد

Experience of Women 

with First Time Placenta 

Previa 

 

 ا.د/أمينة محمد رشاد النمر

 د/ رانيا متولي الكردي

 جمع البيانات المنصورة 2020

زينهم عبد  سارة زينهم

 الجليل

Evaluation of Self-

Medication Practice 

among Pregnant women 

ا.م.د/حنان السيد محمد 

  السيد

 د/ نجوى إبراهيم الفيشاوي

 جمع البيانات المنصورة 2020
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 أمل السيد محمد عبد العليم

Expectation and 

Experience of Women 

Undergoing Mastectomy 

Regarding Nursing Care 

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان 

د/ شيماء فؤاد محمد 

 حجازي

 جمع البيانات المنصورة 2020

شيماء فتحي عبد الغني 

 سليمان

Assessment of Nurses' 

Practice Regarding 

Breast Self Examination 

 ا. د/أمينه محمد رشاد النمر

 د/نجوى ابراهيم الفيشاوى

 ياناتجمع الب المنصورة 2020

 ايمان سالم محمود السيد

Prevalence and 

Associated Factors of 

Urinary Incontinence 

during Third trimester of 

Pregnancy 

 ا. م .د / حنان  السيد محمد

 ا.د/ أحمد سيد رجب

 د/ نحمده عزت عثمان

 د

 جمع البيانات المنصورة 2020

 إبراهيمسماح شعبان علي 

Prevalence of Late 

Antenatal Visits and 

Associated Factors 

among Pregnant women 

ا .د / أمينه محمد رشاد 

 النمر

 د/شيماء فؤاد محمد

 جمع البيانات المنصورة 2020

داليا أحمد عمران 

 مصطفي

Evaluation of Nurses' 

Perception and 

Compliance with safety 

Practices among Women 

with Severe 

Preeclampsia 

 ا .د / حنان السيد محمد

 ا.د/ حسام الدين جودة

 د/شيماء فؤاد محمد

 جمع البيانات المنصورة 2020

 نورهان مجدي نصرالدين

Assessment of 

primigravida perception 

to pregnancy risk 

 عثمان إبراهيم سامية/د.م.ا

 حسن

أ.م.د/أم هاشم محمود 

 سعدون

 

 ل النتائجتحلي المنصورة 2020

 نفيسة السعيد شعبان رخا

Evaluate Magnesium 

Sulphate administration 

practice to eclmptic 

mother 

 عثمان إبراهيم سامية/د.م.ا

 حسن

أ.م.د/ أحالم محمد ابراهيم 

 جودة

 

 جمع البيانات المنصورة 2020

 فاطمة مجدي محمد محمد

 

Assessment of Fear and 

Self- Care among 

Pregnant Women during 

 عثمان إبراهيم سامية/د.م.ا

 حسن

 الهادي عبد رضا /د. ا

 جمع البيانات المنصورة 2021
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Covid-19 Pandemic حميدة                                             

 الفيشاوي إبراهيم نجوى /د

سماح عبدهللا محمود 

 سليمان  

 

Experience of Exclusive 

Breast Feeding from 

Women's Perspective 

during Covid-19 

Pandemic 

                                              النمر رشاد محمد أمينة/د. ا

 مصطفي إبراهيم نجوى /د

 الفيشاوي

 جمع البيانات المنصورة 2021

 هناء السيد الرفاعي

Assessment of 

knowledge, Attitudes 

and Acceptability of 

human papilloma virus 

vaccination among 

university students 

 محمد السيد حنان/د. م.ا

 السيد

 حجازي فؤاد شيماء/  د

اعداد استمارة جمع  المنصورة 2021

 البيانات

أمال محمد طلعت عبد 

 الوهاب

Prevalence and 

Associated Factors of 

Risky Pregnancy in 

Mansoura City 

 جمع البيانات المنصورة 2021                                              النمر رشاد محمد أمينة/د. ا

أمل مجدي عبد العزيز 

 محمد

Assessment of  

Maternity Care and 

Women Satisfaction 

during Childbirth 

 السيد محمد حنان/د.م.أ

 حمدي إبراهيم مروه /د

د استمارة جمع اعدا المنصورة 2021

 البيانات

 أنغام السيد السيد

Evaluation of Infertility 

Risk Factors Awareness 

among University 

students   

 السيد محمد حنان/د.م.أ

 الفيشاوي إبراهيم نجوى /د

اعداد استمارة جمع  المنصورة 2021

 البيانات

أمينة عبد العزيز أحمد 

 الطناحي

Assessment of Nurses' 

Knowledge Regarding 

Management of 

Shoulder dystocia 

 النمر رشاد محمد أمينة/د. ا

 إبراهيم إبراهيم رفيق /د.ا

 بركات

 حجازي فؤاد شيماء /د

اعداد استمارة جمع  المنصورة 2021

 البيانات

 حنان فرحات إبراهيم

Evaluating Pregnant 

women' Knowledge and 

Behaviors regarding 

Genital Tract Infection 

                                              عثمان ابراهيم سامية/د. م.ا

 رجب السيد أحمد /د.ا

 عثمان عزت نحمد /د

اعداد استمارة جمع  المنصورة 2021

 البيانات
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إيمان عبد الحميد عبد 

 العزيز محمد

Nurses' Compliance with 

Standardized Protocol 

for Reduction of  Post-

Partum Hemorrhage 

 النمر رشاد محمد أمينة/د. ا

 

اعداد استمارة جمع  المنصورة 2021

 البيانات

وردة سعد رمضان 

 مصطفي

Assessment of  Pregnant 

Women's Knowledge, 

Attitudes and Behaviors 

Regarding Food Safety 

 عثمان إبراهيم سامية/د.م.ا

 حمدي براهيمإ مروة /د

اعداد استمارة جمع  المنصورة 2021

 البيانات

 

 

 :  الدكتوراه رسائل 

 

تاريخ  السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 مالحظات الجامعة

 Effect of Self Care Practice Sessions مروة رشاد محمود

for Pre-eclamtic Women on 

Pregnancy Outcomes 

ة محمد رشاد ا.د/أمين

 النمر

ا. م .د / حنان  السيد 

 محمد

جمع  المنصورة 2020

 البيانات

دينا محمد إسماعيل أبو 

 الخير

 

Effect of Online Antenatal 

Educational Sessions during COVID- 

19 Pandemic on Pandemic- Related 

Pregnancy Stress 

ا.د/أمينة محمد رشاد 

 النمر

 

مع ج المنصورة 2021

 البيانات
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 :اسماء اعضاء هيئة التدريس المشاركين في  الدورات التدريبية رابعا:

 الدورة التدريبية عضو هيئة التدريس
 ةتصميم وإنتاج المقررات اإللكتروني -   أ.م.د/ حنان السيد محمد إمام

-Sectors of international publishing :tips and tricks for authors workshop 

Tips for academic writing - 

-Tips and tricks to write and apply a successful research proposal 

 Types of data and its relationship with webinar entitled and program-  أ.م.د/سامية ابراهيم عثمان

-Create an electronic test using multiple forms 

Fats and oil for promoting health during corona (covid 19 )pandemic- 

 تصميم وانتاج المقررات االلكترونية -

 ة االزمات والكوارثادار -                                                                               

 المة والصحة المهنيةأساسيات الس -                                                                                          

  أ.م.د/ أمل يوسف احمد محمد

 

-Capacity development of nursing research and practice 

استخدام مايكروسوفت تيمز مع السبورة البيضاء في التعليم الجامعي  - 

إيمان احمد فاضل/أ.م.د  

 

General notes of manage E-learning lectures- 

-Sectors of international publishing :tips and tricks for authors workshop 

Research hypotheses and statistical process- 

 

 -Sectors of international publishing :tips and tricks for authors workshop ا.م.د/ أحالم إبراهيم جودة

Health equity and nursing care- 

Competency of nursing care for cancer patients- 

ا.م.د/ ام هاشم محمود 

 سعدون

-Infection control 

Health equity and nursing care- 

-Design the production of electronic course  
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  Criteria of defining research problem statement- د/ مروة إبراهيم حمدي 

Deconstruction in Application - 

-The basics rules for building scientific concepts 

د. رانيا المتولي حسين 

 الكردي

 

Endnote - 

Ethical and regulatory issues in scientific research - 

 

 خامسا: المؤتمرات التي حضرها  أعضاء هيئة التدريس 

 المؤتمر هيئه التدريسأعضاء 

 ا.م.د/ حنان السيد محمد

 أ.م.د سامية إبراهيم عثمان

 د/ أمل يوسف احمد محمدأ.م.

 د/ ايمان احمد فاضلأ.م.

 رانيا المتولي حسين الكردى.د

 د.نجوى ابراهيم الفيشاوى

The 7th  1nternational Nursing Conference Paths of Scientific Research for 

COVID_19 Pandemic 

 

 ا.م.د/ حنان السيد محمد

 د/ أمل يوسف احمد محمدأ.م.

 د.نجوى ابراهيم الفيشاوى

The 7th international and 1st virtual scientific nursing conference of faculty of 

nursing Menoufia university  

Capacity development of nursing Research and practice 

 سامية إبراهيم عثمانأ.م.د 

 د/ أمل يوسف احمد محمدأ.م.

 

-The 4th postgraduate scientific nursing conference 

Innovative approaches in health education, research and practice- 

E-conference (Professional publication in nursing)- 

Critical care nursing management of COVID_19  pandemic- 
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 د/ ايمان احمد فاضلأ.م.

 د/أحالم محمد جودةأ.م.

9th international conference of oncology center Mansoura university in 

collaboration with  Arab Medical Association Against center 

(competency of nursing care for cancer patient) 

 

 ررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم :المق  :سادسا

 حلة البكالوريوس ) ساعات معتمدة(مر

 الفرقة / المكان اسم عضو هيئة التدريس المقرر الدراسي

 

تمريض األمومة وأمراض 

  النساء.

 )فصل دراسي اول + ثاني(

 د/مروة إبراهيم حمدي 

 د/نايه يوسف عبد الاله

 أم هاشم محمود سعدون  /دأ.م.

جامعة  -كلية التمريض– وي الثالثالمست

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

 مهنة التوليد

 )فصل دراسي اول + ثاني(

 د/أحالم محمد إبراهيم أ.م.

 د/شيماء فؤاد حجازي

 د/ نجوى إبراهيم الفيشاوي

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثالث

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

 

استراتيجيات تعليم 

 التمريض والتثقيف الصحي

 ()فصل دراسي اول

 أمل يوسف ا.م.د/

 د/رانيا متولي الكردي 

 نحمده عزت عثمان /د

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثاني

 .المنصورة

كلية  -ة ساعات معتمد -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

الطب البديل فى الممارسات 

 التمريضيه

 )فصل دراسي اول + ثاني(

  ايمان احمد فاضلا.م.د/

 أمل يوسفا.م.د/

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثاني

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض
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 اولفصل دراسي  هيدية  للماجستير) ساعات معتمدة(لمرحلة التما

 اعضاء هيئة التدريس المقررات الدراسية

 امينة محمد رشاد النمر   /أ.د الكتابة العلمية و النشر  

 

 التخصصية للماجستير) ساعات معتمدة( فصل دراسي ثان لمرحلةا

 المقررات الدراسية

 

 اعضاء هيئة التدريس

 أ.د/ أمينه محمد رشاد النمر )نظري(الرعاية اثناء الحمل 

 أ.م.د/ سامية إبراهيم عثمان

 أ.م.د/ أمل يوسف الرعاية اثناء الحمل )عملي(

 د/ام هاشم محمودأ.م.

 احمد سيد رجب /دا.  طب النساء و التوليد 

 أ.د/ عبد الرحمن عبد الفتاح يسن علم االدوية في امراض النساء 

 أ.د/ محمد الحديدي خريزة

 أ.م.د/حنان محمد السيد االنجاب و الوسائل التكنولوجية المساعدة  تاخر

 أ.م.د/ ايمان أحمد فاضل

 

 

 مرحلة الدكتوراه بنظام الالئحة القديمة

 المقررات الدراسية

 

 اعضاء هيئة التدريس

 2021دور مايو  2020دور نوفمبر

 أ.د/أمينة محمد رشاد النمر ندوات تمريض في مجال التخصص العام

 سيد محمدأ.م.د/حنان ال

 أ.د/أمينة محمد رشاد النمر

 أ.م.د/ سامية ابراهيم عثمان

 

 أ.د/أمينة محمد رشاد النمر ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق

 ناهد فكرى حسن أ.د/

 أ.د/أمينة محمد رشاد النمر

 سيد محمدأ.م.د/حنان ال

 

 أ.د/ ليلي عبد الحميد البغدادي العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخصص

 أ.د/ ناصر اللقاني

 أ.د/ محمد السيد إمام

 أ.د/ ليلي عبد الحميد البغدادي

 أ.د/ ناصر اللقاني

 أ.د/ محمد السيد إمام
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 لمرحلة التخصصية للدكتوراه) ساعات معتمدة( فصل دراسي ثانا

 المقررات الدراسية

 
 اعضاء هيئة التدريس

 ا.د/أمينه محمد رشاد ة علي االدلة في االمومة الممارسات القائم

 ا.م.د/حنان السيد محمد 

 مهنة التوليد المتقدم ) نظري( 

 

 ا.م.د/حنان السيد محمد

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان

 

 مهنة التوليد المتقدم )عملي(

  د/أمل احمد يوسف

 د/إيمان احمد فاضل 

 نان السيد محمدا.م.د/ح نولوجية المعلوماتية في التمريض تك

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان

 ندوات في تمريض االمومة 

 

 

 ا.د/أمينه محمد رشاد

 ا.م.د/حنان السيد محمد

 ندوات في النساء و التوليد 

 

 م.د/حنان السيد محمد.ا

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان

 ادا.د/أمينه محمد رش لحاالت الحرجة و الطارئة لالمومةالرعاية التمريضية ل

 ا.م.د/حنان السيد محمد 

 سابعا : الطالب المستفيدين من القسم: 

 طالب البكالوريوس

 اسم المقرر
 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب

 ترم ثاني ترم اول ترم ثاني ترم اول

 91:1 86:1 272 258 تمريض األمومة وأمراض النساء

 99:1 89:1 298 268 مهنة التوليد

استراتيجيات تعليم التمريض والتثقيف 

 الصحي
850 -------- 

283:1 -------- 

 500:1 67:1 1000 134 الطب البديل في الممارسات التمريضية
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 (طالب المرحلة التخصصية للدكتوراه )الئحة قديمة

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب اسم المقرر

 2:1 4 في مجال التخصص العامندوات تمريض 

 2:1 4 ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق

 2:1 4 صصالعلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخ

 

 (ساعات معتمدة المرحلة التخصصية للماجستير )الئحة طالب

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب اسم المقرر

 ترم ثاني ترم اول ثانيترم  ترم اول 

 ------ 59:1 ------ 118   الدوليالكتابة العلمية و النشر

 10:1 ------ 21 ------ الرعاية اثناء الحمل )نظري(

 10:1 ------ 21 ------ الرعاية اثناء الحمل )عملي(

 10:1 ------ 21 ------ طب النساء و التوليد 

 10:1 ------ 21 ------ علم االدوية في امراض النساء 

 10:1 ------ 21 ------ تاخر االنجاب و الوسائل التكنولوجية المساعدة 

 

 (فصل دراسي ثاني ساعات معتمدة الئحةللدكتوراه ) طالب المرحلة التخصصية

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب اسم المقرر

 1:2 1 ةالممارسات القائمة علي االدلة في االموم

 1:2 1 مهنة التوليد المتقدم ) نظري(

 1:2 1 مهنة التوليد المتقدم )عملي(

 1:2 1 تكنولوجية المعلوماتية في التمريض

 1:2 1 ندوات في تمريض االمومة

 1:2 1 ندوات في النساء و التوليد

الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة و الطارئة 

 لالمومة

1 1:2 

  

 القسم:ثامنا: أنشطة 

 االنشطة العلمية

  لمنصة طرق التدريس للطالب باستخدام برامج الميكروسوفت تيمز والزوم ورفع المجاضرات علي اتطوير

 التعليمية الجديدة.

 مراجعة الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  تير ودكتوراه(البكالوريوس  و الدراسات العليا ) ماجس لمرحلتيمراجعة توصيفات المقررات 

 مراجعة توصيفات المقررات الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس 

 مراجعة االمتحانات العلمية التى يدرسها القسم 
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 متابعة طالب االمتياز بأماكن التدريب والتقييم المستمر 

الصحة  ة عنحاضرحيث قامت أ.م.د/ سامية ابراهيم بإعطاء مالمجتمعية خارج الجامعة ) في االنشطة المشاركة

   غات (مدارس الوادي للوأيضا محاضرة عن فيروس كورونا والحمل ب -المجلس القومي للسكاناالنجابية ب

  هى:واعداد تقارير المقررات التى تدرس من قبل القسم وكذلك المواد التى تقع تحت مسؤلية القسم 

  مرحلة البكالوريوس ساعات معتمدة 

 الدراسى الثانى الفصل الفصل الدراسى االول

 تمريض االمومة وامراض النساء تمريض االمومة وامراض النساء

 الطب البديل فى الممارسات التمريضية الطب البديل فى الممارسات التمريضية

 مهنة التوليد استراتيجيات تعليم التمريض  والتثقيف الصحى

  مهنة التوليد

 

اعات المعتمدة وهى كاالتى:جميع المواد التخصصية للماجستيرالئحة الس 

 طب االجنة والوراثة الكتابة العلمية و النشر  

 الرعاية أثناء الوالدة نظري الرعاية اثناء الحمل )نظري(

 الرعاية أثناء وبعد الوالدة )عملي( الرعاية اثناء الحمل )عملي(

 الرعاية في فترة النفاس طب النساء و التوليد 

 حلقات نقاشية في الصحة االنجابية لنساء علم االدوية في امراض ا

  تاخر االنجاب و الوسائل التكنولوجية المساعدة 

 

 :جميع مواد الدكتوراة الئحة الساعات المعتمدة وهى كاالتى 

 االتجاهات الحديثة في التمريض الممارسات القائمة علي االدلة في االمومة

 راهتمريض صحة الم مهنة التوليد المتقدم ) نظري(

 المشورة االنجابية مهنة التوليد المتقدم )عملي(

 اورام امراض النساء تكنولوجية المعلوماتية في التمريض

 احصاء حيوي ندوات في تمريض االمومة

 اعداد اقتراح المشاريع ندوات في النساء و التوليد

 طرق بحث متقدم الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة و الطارئة لالمومة

 

:مواد تدرس  خارج الكلية 

 كلية التمريض جامعة دمياط معهد شربين بالمنصورة التمريضالفني معهد ال

 مادة تمريض نسا

الفصل الدراسى )

 (االول

حنان د/ م.ا.

 السيد محمد

أحالم د/ م.ا. 

محمد ابراهيم 

 جودة

ا.د/ حنان  تمريض نسا

د/ نجوى  -السيد

 ابراهيم

مقرر توليد 

 نظري وعملي

ايمان أ.م.د/ 

 –احمد فاضل 

 د/شيماء فؤاد

مادة استراتيجيات 

التدريس والتثقيف 

والفصل )الصحى

 (الدراسى الثانى

مقرر أداب 

 المهنة

أ.م.د/ ايمان 

 أحمد فاضل

 

 :مواد تدرس داخل الكلية 

د و السي ( أ.م.د/حنان الوالدة حديثيبرنامج التمريض المكثف )تدريس مقرر تمريض صحة االم و

 امية ابراهيم )نظري(  د/ نادية يوسف و م.م/ دينا محمد )عملي(أ.م.د/ س
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 أنشطة الجودة بالقسم

 ئه والهي و اشتراك اعضاء هيئه التدريس تشكيل لجنة للجودة بالقسمتعيين منسق للجودة بالقسم و

 المعاونة بفاعلية في جميع لجان و انشطة الجودة كاالتى:

 

 ريس والهيئة المعاونةالسادة أعضاء هيئة التد اسم اللجنة

 ا. م. د /حنان السيد محمد رئيس لجنة الجودة

 د/شيماء فؤاد حجازي الجودة  منسقي

 د/ سماح ناصر عبد العزيز

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب

 

 د/نادية يوسف أحمد )رئيس اللجنة(

 د/أحالم محمد جودة   أ.م.د/إيمان أحمد فاضل               أ.م.

 أم هاشم محمود سعدون      /دأ.م.              ل يوسف أحمدد/أمأ.م.

 د/شيماء فؤاد حجازى             د/مروة ابراهيم حمدي           

 د/نجوي ابراهيم مصطفي د/ رانيا متولي الكردي                

                  د/ نحمده عزت عثمان

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

                أم هاشم محمود سعدون/دأ.م.          د/ايمان أحمد فاضل        أ.م.

 د/مروة ابراهيم حمدي                   د/نجوي ابراهيم مصطفي  

                  د/ نحمده عزت عثمان                     د/شيماء فؤاد حجازى

 

 حليل الورقة اإلمتحانيةلجنة ت

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

 هيم حمديد/مروة إبرا             أ.م.د/ حنان السيد محمد                   

 جودة  د/احالم محمدأ.م.د/إيمان أحمد فاضل                             أ.م.

 لجنة ملف المقرر

 

 

  

 رئيس اللجنة(رانيا متولي الكردي ) /د

 إسماعيلم.م/دينامحمد          م.م/لمياء ربيع كامل            

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

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

                             ايمان حسن   /.مم                             م/عبير صالحم. 

 م/ أمال محمد طلعت              م/أماني سامي                   
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 م/ نورا جمعه                     م/ أزهار عبد الناصر   

 م/ ابرار رافت عبدهللا                   م/ نغم عادل عبدالمجيد 

 م/ نادية رمضان

 

 معيار الجهاز اإلداري

 

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

 أم هاشم محمود سعدون           د/نادية يوسف أحمد         /دأ.م.

     د/نجوي إبراهيم مصطفي                           د/شيماء فؤاد حجازي

        إيمان حسن رجب        /.مم      م.م/لمياء ربيع كامل               

    م/احالم عالم                       عبير صالح   /.مم

      م/ نغم عادل عبدالمجيد                       م/نورا جمعه فوزي

 م/ ابرار رافت 

 

 معيار خدمة المجتمع

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

  د/أحالم محمد جودة       أ.م.        د/مروة إبراهيم حمدي          

 نحمده عزت عثمان /د          رانيا متولي الكردي         /د

                                              م.م/ايناس صبري البلتاجي                  م.م/هبة عبد الرحيم زيدان

 م.م/دينامحمداسماعيل                    م.م/مروة رشاد محمود   

                                          م/أمال محمد طلعت                     م/أماني سامي                

 م/أزهار محمد عبد الناصر

 

 مسئولي ملفات الجودة بالقسم  
 

السادة أعضاء هيئة 

 التدريس

 اسم الملف الهيئة المعاونة

 الفاعلية التعليمية للطالبملف  م/أمال محمد طلعت د/نجوي إبراهيم مصطفي

 الدراسات العلياملف  عبير صالح/.مم د/ أمل يوسف أحمد

 تحليل الورقة اإلمتحانيةملف  م/نورا جمعه فوزي د/احالم محمد جودةأ.م.
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 أنشطة القسمملف  أماني ساميم/            د/مروة ابراهيم 

 االمتيازملف  م/ نغم عادل           رانيا متولي الكردي /د

 ملف االرشاد االكاديمي امال محمد م/     د/ نادية يوسف

 م/أزهار عبدالناصر          د/ نحمده عزت

 م/ ميادة صبحي     

 ملف أعضاء هيئة التدريس

 د/شيماء فؤاد حجازى            

 

 م.م/دينامحمد إسماعيل  

 م/نغم عادل                      

 م/ميادة صبحي          

 ملف الجودة

 2019/2020ملف ماجستير  م/ امال محمد           د/ نحمده عزت

ملف دكتوراه الئحة قديمة  م.م/ دينا محمد           د/ نجوي ابراهيم

2019/2020 

 ملف المقرر رانيا متولي الكردي /د

ابراهيم أحالم محمدأ.م.د/ 

 جودة           

 م.م/هبة عبد الرحيم زيدان

 عبير صالحم.م/        

 رمضان ناديةم/        

 مهنة التوليد

 ايناس صبريم.م/         د/مروة ابراهيم حمدي

 احالم محمد حسنينم/        

 م/ أماني سامي        

 تمريض األمومة وأمراض النسا

 م/نورا جمعه فوزي         د/ايمان أحمد فاضلأ.م.

 م/ نغم عادل        

الطب البديل في الممارسات 

 التمريضية

 أبرار رأفتم/         سف أحمدد/أمل يوأ.م.

 م/أزهار محمد عبد الناصر

استراتيجيات تعليم التمريض 

 والتثقيف الصحي

 

o 6تاريخ فريق المراجعه الداخلية لالقسام العلمية بمن قبل  للقسم  المراجعة الداخلية تمت-

7/4/2021  

o ورة.جامعه المنص –كليه التمريض  -حضور اجتماعات الجودة بوحدة ضمان الجودة 

o  لجودة اقافة لنشر ث بصفه دورية اجتماعات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم اجراء

  عن: داخل القسم
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 التعريف بمهام منسقي المقررات ومسؤلى ملفات الجودة بالقسم 

  بالقسم  ولجان الجودة اللجان العلميةالتعريف بمهام 

  عناصر المراجعة الداخليةبالتوعية 

 يبمهام مدير برنامج الساعات المعتمدة ومحتوي ملف البرنامج الدراس التعريف 

 التوعية بمعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

o لدراسات املفات  –الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس و مقررات ات القسم )ملفات مراجعة ملف

 .(لجودةفات امل -ملفات انشطة خدمة المجتمع -ملفات االمتياز -االكاديميملفات االرشاد  -العليا

o :اعداد ومراجعه واعتماد كال من 

 .توصيف برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 توصيف مقررات برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة االمتحانتوصيف 

 برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدةرات مصفوفات مقر 

 مصفوفات األجزاء العملية للمقررات التي يدرسها القسم لمرحلة البكالوريوس  . 

 تقارير المقررات النظرية والعملية بالقسم. 

 برامج الدراسات العليا. تقارير 

  مالورقة االمتحانية للمقررات النظرية والعملية بالقستقارير تحليل. 

 أنشطة خدمة المجتمع

 2021-2020بما تم تنفيذه من خطة القسم لخدمة المجتمع للعام   تقرير

 المسئول عن الندوة تاريخ التنفيذ اسم الندوة

توعية السيدات الحوامل عن  (1

اإلجراءات االحترازية للتعايش مع 

 19كوفيد 

 م / حنان السيد.د.ا 2020أكتوبر

 د/ رانيا الكردي

السيدات  و التمريض توعية (2

المرضى بأقسام النساء والتوليد 

االحترازية  اإلجراءاتعن 

بجامعه  19للتعايش مع كوفيد 

 المنصورة

 ابراهيم ساميةد/ .م.ا 2020نوفمبر

 فاضل إيماند/ 

 عزت د/نحمده

توعيه السيدات عن التهابات  (3

الجهاز التناسلي التي تصيب 

 الحوامل 

 د/حنان السيد.م.ا 2020ديسمبر

 ابراهيم ساميةد/ .م.ا

 

كيفية استخدام البارتوجرام  (4

 وميكانيكية الوالدة الطبيعية 

 ابراهيم ساميةد/ .م.ا 2021مايو

 يوسف أملد/ .م.ا
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 تاسعا: توزيع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم علي اماكن التدريب العملي 

 مقرر مهنة التوليد

Staff distribution in clinical areas (Midwifery) 1st semester 2020-2021 

مجموعات  المعمل
 الطالب

أسماء الهيئة  توزيع التدريب
 المعاونة

أعضاء هيئة 
 التدريس

 عبير صالحم.م/ G1 A Labor معمل النسا

 م/ أزهار عبد الناصر

 أ.م.د/ أحالم جودة

 ايمان حسنم.م/  G1 B Labor معمل حاالت حرجة

 م/ نغم عادل

 سامي نيأمام/ G1 C Labor معمل أطفال

 م/ أبرار رأفت

 د/ شيماء فؤاد

 م.م/مروة رشاد G2 A Antenatal معمل بالغين 

 م/أمال محمد

 عالم أحالمم/ G2 B Antenatal معمل أساسيات

 م.م/ لمياء ربيع G2 C Antenatal معمل أوسكي

 م/ نورا جمعة

 د/ نجوي ابراهيم

 م.م/هبه زيدان G3 A Postpartum معمل صحة مجتمع

 دينا محمد /م.م

 G3 B مدرج ج

G3 C 

Postpartum د/ سماح ناصر 

 م.م/ايناس صبري
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Staff distribution in clinical areas (Midwifery) 2nd  semester 2020-2021 

مجموعات  المعمل
 الطالب

أسماء الهيئة  توزيع التدريب
 المعاونة

أعضاء هيئة 
 التدريس

 بير صالحم.م/ع G1 A Labor معمل النسا

 م/ نادية رمضان

 أ.م.د/ أحالم جودة

 م.م/ دينا محمد G1 B Labor معمل حاالت حرجة

 د/ شيماء فؤاد م/أماني سامي G1 C Labor معمل أطفال

 م/أحالم عالم G2 A Antenatal معمل بالغين 

 م/ ميادة صبحي

 م/ أبرار رأفت G2 B Antenatal معمل أساسيات

 د/ نجوي ابراهيم م/ نورا جمعة G2 C Antenatal معمل أوسكي

 م.م/ايناس صبري G3 A Postpartum معمل صحة مجتمع

 م/ نغم عادل

 G3 B مدرج ج

G3 C 

Postpartum م.م/هبه زيدان 

 م/ أزهار عبد الناصر

 م.م/ لمياء ربيع

 م/أمال محمد
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 نسامقرر تمريض االمومة وامراض ال

Staff distribution in clinical areas (Maternity) 1st semester 2020-2021 

مجموعات  المعمل
 الطالب

أسماء الهيئة  توزيع التدريب
 المعاونة

أعضاء هيئة 
 التدريس

 م.م/ايناس صبري G1 A High risk معمل النسا

 م/ نغم عادل

ام هاشم أ.م.د/

 محمود

 ايمان حسنم.م/  G1 B High risk معمل حاالت حرجة 

 فتم/ أبرار رأ

 م/أماني سامي G1 C High risk معمل أطفال

 

 G2 A Family معمل بالغين 

planning 

 د/ نادية يوسف م.م/عبير صالح

 G2 B Family معمل أساسيات

planning 

 م/أحالم عالم

 

 G2 C Family معمل أوسكي

planning 

 د/سماح ناصر

 م/أمال محمد

 

 م.م/دينا محمد G3 A Gyne معمل صحة مجتمع

م/ أزهار عبد 

 الناصر

 د/مروة ابراهيم

 G3 B مدرج ج

G3 C 

Gyne م.م/هبه زيدان 

 مروة رشادم.م/ 

 م/نورا جمعة
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Staff distribution in clinical areas (Maternity) 2nd  semester 2020-2021 

مجموعات  المعمل
 الطالب

أسماء الهيئة  توزيع التدريب
 المعاونة

أعضاء هيئة 
 التدريس

 م.م/ايناس صبري G1 A High risk معمل النسا

 م/ نغم عادل

ام هاشم أ.م.د/

 محمود

 م.م/دينا محمد G1 B High risk معمل حاالت حرجة 

 م/أماني سامي G1 C High risk معمل أطفال

 

 G2 A Family معمل بالغين 

planning 

 م.م/عبير صالح

 م/نادية رمضان

 د/ نادية يوسف

 G2 B Family معمل أساسيات

planning 

 م/أحالم عالم

 م/ميادة صبحي

 

 G2 C Family معمل أوسكي

planning 

  م/أمال محمد

 د/مروة ابراهيم م/ أبرار رأفت G3 A Gyne معمل صحة مجتمع

 G3 B مدرج ج

G3 C 

Gyne م.م/هبه زيدان 

 لمياء ربيعم.م/ 

 م/نورا جمعة

م/ أزهار عبد 

 الناصر
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 ارير المقررات:نتائج تق عاشرا:

 مقررات مرحلة البكالوريوس )نظام الساعات المعتمدة(

 نقاط القوة:

 الطب البديل في الممارسات التمريضية 

  92.9المحاضر يقدم عرض توضيحي لمحتوي المقرر ببداية العام بنسبة % 

  92.9يتم عرض اهداف ومحتوي كل محاضرة في بدايتها بنسبة% 

  تمريض االمومة وامراض النسا

 ستخدام برنامج افقد تم تطبيق المحاضرات التفاعلية من خالل  19لما تمر به البالد من جائحة كوفيد  نظرا

 ميكروسوفت تيمز واستخدام المنصة الجديدة للتعليم عن بعد

  ضمن مقررتمريض االمومة وامراض النساء 19عن كوفيد  المحاضراتاضافة بعض 

 مهنة التوليد 

 ستخدام برنامج افقد تم تطبيق المحاضرات التفاعلية من خالل  19د من جائحة كوفيد لما تمر به البال نظرا

 ميكروسوفت تيمز واستخدام المنصة الجديدة للتعليم عن بعد

 ضمن مقرر مهنة التوليد 19عن كوفيد  محاضراتاضافة بعض ال 

 والتثقيف الصحي  ت تعليم التمريضتيجيااسترا 

 ستخدام برنامج افقد تم تطبيق المحاضرات التفاعلية من خالل  19حة كوفيد لما تمر به البالد من جائ نظرا

 ميكروسوفت تيمز واستخدام المنصة الجديدة للتعليم عن بعد

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 الطب البديل في الممارسات التمريضية

 57.1اضرات باسلوب مشوق ومنظم بنسبة حتقديم الم% 

 42.9متحانات بنسبة يتم مشاركة الطالب بوضع جداول اال% 

 تمريض االمومة وامراض النسا

  61.5المقرر الدراسي يحتوي معلومات حديثة وهامه ومفيده في الحياة المهنية بنسبة% 

  53.8المقرر الدراسي يحفزهم علي التفكير بنسبة% 

  53.8المحاضرات يتم تقديمها وفقا لمواعيد الجداول المعلنه وذلك بنسبة% 

  61.5بالموضوعية والوقت المخصص لالمتحانات وذلك بنسبة االمتحانات تتصف% 
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 مهنة التوليد

  61.5المقرر مشوق ومرتبط بالتخصص بنسبة% 

  53.8المقرر له اهداف واضحه بنسبة% 

  30.8المقرر اشتمل علي امثلة عملية بنسبة% 

  30.8مشاركتهم الفعلية اناء المحاضرات كانت بنسبة% 

 الصحي استراجيات التعليم والتثقيف

  35المقرر يرتبط بالتخصص بنسبة% 

  35.7دراسة المقرر مفيدة في الحياة العملية بنسبة% 

  51.9االمتحانات تغطي محتوي المقرر بنسبة% 

 :دكتوراهمرحلة الدراسات العليا ماجستير/ 

 بمراجعة نتائج تقارير المقررات لمرحلة الدراسات العليا ماجستير/ دكتوراة وجد ان: 

  ة:نقاط القو

 مقرر علم األجنة و الوراثة

  ستخدام برنامج افقد تم تطبيق المحاضرات التفاعلية من خالل  19نظرا لما تمر به البالد من جائحة كوفيد

Zoom  

 رعاية ما بعد الوالدةمقرر 

  90الماده العلميه للمقرر هامة ومفيدة بنسبة.% 

 85بنسبة  للمقرر اهداف واضحه .% 

 85بنسبة  جداول المعلنهتقدم المحاضرات وفق ال .% 

 االنجابيةمقرر حلقات دراسية في الصحة 

 ق تحقي يتم تقديم عرض توضيحي لمحتوي المقرر في بداية العام الدراسي وتساهم المحاضرات في

 .%88وفهم اهداف المقرر بنسبة 

  88المقرر يرتبط بالتخصص بنسبة%. 

 مقرر الرعاية اثناء وما بعد الوالدة )عملي (

 87ر يحفز الطالب على التعلم الذاتى بنسبةالمقر .% 

  92المقرر يحقق توقعات الطالب بنسبة.% 

  87المقرر يحتوى على معلومات حديثة بنسبة.% 
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 85بة ة بنسالمقرر يساعد على اكتساب بعض المهارات المهنية التى تفيد فى الحياه العلمية والعملي.% 

 85االختبارات محتويات المقرر بنسبة  تغطى.% 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 مقرر علم األجنة و الوراثة

 64.7في الحياة المهنية بنسبة   هامة ومفيدةلمقرر المادة العلمية ل. % 

 58.8له أهداف واضحة ومعلنه بنسبة  لمقررا% . 

  64.7يشارك الطالب في اعداد جدول االمتحانات وتتصف االمتحانات بالموضوعية بنسبة% . 

  الوالدة رعاية ما بعدمقرر 

  76المقرر يحفز على التفكير بنسبة.% 

  70المحاضرات تحتوى على امثلة عمليهالتى تفيد بالحياة العمليه بنسبة. % 

  76المحاضرات تقدم باسلوب مشوق بنسبة .% 

  70جدول االمتحان مناسب للطالب بنسبة. % 

  82االختبارات تتسم بالموضوعيه بنسبة. % 

                                           ة اإلنجابيهمقرر حلقات دراسية في الصح

  88المقرر يرتبط بالتخصص بنسبة%. 

 ق تحقي يتم تقديم عرض توضيحي لمحتوي المقرر في بداية العام الدراسي وتساهم المحاضرات في

 .%88وفهم اهداف المقرر بنسبة 

 مقرر الرعاية اثناء وما بعد الوالدة )عملي (

  57مناسب للطالب بنسبة جدول االمتحان% 

 19يد فهام القسم العلمي اثناء جائحه كوكيفيه تنسيق وتنفيذ م -الحادي عشر:

 بالنسبة آللية التدريس:

 

  ا ض النستمريض االمومة وامرا لمقرراتبالنسبة لمرحلة البكالوريوس : تم تسجيل  جميع محاضرات

 ميكروسوفتومحاضرات تفاعيليه علي اليدة على منصة التعليم عن بعد الجدورفعها  و مهنة التوليد 

 تيمز

 التعامل اون الين مع الطالب وتسليم  تطبيق نظام التعليم الهجين و تمassignments تم عمل  كما

quizzes نظري 

  عمل محاضرات تفاعلية علي برنامج الزوم بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا: تم . 
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ليم عن ترة التعفي ف قام بها مدير التعليم االلكتروني للجامعة االطالع علي الفيديوهات التعليمية التي

 بعد نظرا لما تمر به البالد من جائحة كرونا:

  عد بتم رفع جميع محاضرات مقرري التوليد والنسا علي الجوجل درايف وعلي منصة التعليم عن

 الجديدة والتعامل اون الين مع الطالب من تسليم اسيمنت ورفع كويزز نظري 

 لقسم م رفع جميع محاضرات الدراسات العليا مرحلتي الماستر والدكتوراه نظام ساعات معتمدةت 

 تمريض صحة المرأة والتوليد  علي يوتيوب الدراسات العليا للكلية.

 ن بعد ععليم رفع المحتوي العلمي للمقرر بواسطة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي نظام الت

          للمنصة الجديدة.    

https://youtu.be/0G8MJbce0t8 

 لمنصة لبعد  استخدام البوربوينت لتسجيل المحتوي العلمي ورفعه للطالب علي نظام التعليم عن كيفية

 الجديدة.

https://youtu.be/oYJf1ncTw1k 

 إنشاء جوجل درايف واحد لرفع المحتوي العلمي للمقرر. كيفية 

https://youtu.be/ZQ28W_lNsz4 

 .كيفية رفع المحتوي العلمي علي جوجل درايف واحد بواسطة عضو هيئة التدريس 

be/WSzsJRgEWuYhttps://youtu. 

 شرح مودل المحاضر في التفاعل مع الطالب 

https://youtu.be/PsK5KXiypAo 

 

   ن بعد:  ععليم االطالع علي الفيديوهات التعليمية لمركز تقنية االتصاالت والمعلومات في فترة الت

 حت تصورة ار الجديد من نظام ابن الهيثم لطالب جامعة المنشرح طريقة الدخول والتعامل مع االصد

 لتقديم الخدمات الطالبية والتعامل مع االمتحانات االلكترونية واألبحاث  MyUمسمى 

https://youtu.be/P6EVHBlxppE 

   الهيثم للدراسات العلياكيفية تقدم الطالب علي نظام الدراسات العليا علي بن 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgf7C6n2EeY 

  طالبكيفية دخول عضو هيئة التدريس علي نظام الساعات المعتمدة بن الهيثم إلدارة شئون ال 

gqxPaWOoQ-https://www.youtube.com/watch?v=Z 

 كيفية الدخول علي نظلم بن الهيثم لالستفادة من الخدمات االلكترونية 

https://www.youtube.com/watch?v=aTAnvagKM9A&t=18s 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0G8MJbce0t8
https://youtu.be/oYJf1ncTw1k
https://youtu.be/ZQ28W_lNsz4
https://youtu.be/WSzsJRgEWuY
https://youtu.be/PsK5KXiypAo
https://youtu.be/P6EVHBlxppE
https://www.youtube.com/watch?v=Fgf7C6n2EeY
https://www.youtube.com/watch?v=Z-gqxPaWOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=aTAnvagKM9A&t=18s
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إيمان أحمد  ها د.فيديوهات المقدمة من وحدة التعليم االلكتروني الفرعية والتي قام باالطالع علي ال

ن لمدرسيتمريض صحة المرأة والتوليد ومدير الوحدة للدعم الفني للطالب ول استاذ مساعدفاضل 

 وهي:

   

  فيديو للطالب عن المقررات المفعلة علي المنصة الجديدة للتعليم اإللكتروني عن بعد 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeWzG1YE2Y 

 فيديو عن كيفية عمل ايميل علي الموقع الرسمي لجامعة المنصورة 

aZchttps://www.youtube.com/watch?v=TiWY0THE 

 .كيفية الدخول علي االيميل الرسمي لجامعة المنصورة 

https://www.youtube.com/watch?v=vi818XT9gaQ 

  م الذي توجامعة المنصورة "ا.د/ أمينة النمر"  -بعميد كلية التمريض باجتماعفيديو للطالب خاص

خص يما يفماع اون الين علي هامش مبادرة اسأل عميد لإلجابة علي استفسارات الطالب تسجيله الجت

 االختبارات والمشارع البحثية اون الين.

t=67s&https://www.youtube.com/watch?v=rQIPKxl42zc 

 

 نقاط القوة: -الثاني عشر:

 تطوير اعضاء هيئة التدريس 

 والنشر العلمي حضور ويبينارز عن البحث العلمي 

 عدبلجديدة للتعليم عن تطبيق المحاضرات التفاعلية من خالل برنامج ميكروسوفت تيمزوالمنصة ا 

 ت روسوفحضور أعضاء هيئة التدريس دورات تدريبية عن التعليم عن بعد من خالل استخدام برنامج ميك

 تيمز

 ثيةالة بحمن خالل بوستراو القاء مق عضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلميةأل المشاركة الفعالة 

  نوان وتنظيم المؤتمر الرابع للدراسات العليا تحت عحضورpost graduate scientific  thThe 4

nursing conference ,innovative approaches in health education research and   

practice   12/2020/ 2بتاريخ 

  حضور مؤتمر بور سعيد بعنوانthe second national scientific maternal ,gynecology and 

obstetrics , nursing conference , faculty of nursing ,portsaied university    بتاريخ 

1/4/2021 

  واالفتراضي االول بكلية التمريض حامعة المنوفية بعنوان حضور المؤتمر الدولي السابعcapacity 

development of nursing research and practice   16  -17/11/2020  

 ت العليا وحضور ورشع عمل بعنوان باللقاء التعريفي لطالب الدراسا المشاركةhow to prepare 

manuscript using APA Style   1/11/2020بتاريخ. 

 وايات بمست حضور اعضاء هيئة التدريس دورة القياس والتدريب لتدريبهم علي كيفية وضع اسئلة االمتحان

 متفواته لتناسب جميع الطالب .

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeWzG1YE2Y
https://www.youtube.com/watch?v=TiWY0THEaZc
https://www.youtube.com/watch?v=vi818XT9gaQ
https://www.youtube.com/watch?v=rQIPKxl42zc&t=67s
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 ننقاط تحتاج الى تحسي -الثالث عشر:

 كد من ن للتاعداد االمتحاااعضاء هيئة التدريس دورة القياس والتقويم لتدريبهم علي كيفيه  جميع حضور

 احتواء االمتحان علي اسئلة متدرجة في مستويات الصعوبة لتناسب جميع الطالب .

 

 

 رئيس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد                                          

 

 أ.م.د   حنان السيد                                      

 

 


