
 أنشطة القسم 

.التدريس:1  

 

 مرحلة الدكتوراة مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس

مادة  تمريض األمومة  - أ(( التدريس داخل القسم

 وأمراض النساء

مادة تمريض مهنة  -

 التوليد.

طرق بحثمادة  -  

الطب البديل-  

تدريس التمريض-  

استراتيجيات التدريس-  

.تمريض األمومة وأمراض 1

 النساء

 .علم نفس المرأة2

في مجال  ة.حلقات نقاشي3

 التخصص

 .تطبيقات التثقيف الصحي4

 .المفاهيم الحديثة في التمريض5

 .دراسة سكانية لألسرة والمجتمع6

 .استراتيجيات التدريس.7
 

.ندوات تمريض في مجال 1

 التخصص العام

.ندوات تمريض فى مجال 2

 التخصص الدقيق
 

 للمعهد الفني صحة األم والوليدمادة  تمريض . 1 ب(( التدريس خارج القسم

   تدريس التمريضمادة  . 2

 طرق بحث الفرقة الرابعةمادة   .3

 طرق بحث تمهيدي ماجستيرمادة   . .4
 

يشارك .األنشطة العلمية التي س2

 القسم في إعدادها

 أ(( الندوات 

 والمؤتمرات

 

 

 

 ب(( انشطة البحث

 

 

 

 

والندوات التي ستقام في كلية التمريض .المشاركة في المؤتمرات1  

.المشاركة في المؤتمرات الخارجية التي ستقام في الجامعات المصرية ) جامعة إسكندرية و غيرها................(-2  

.المشاركة في المؤتمرات الدولية-3  

 تطبيق الخطة البحثية للقسم  فى المقترحات التالية:

• 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 االمتحانات3 استراتيجيات التدريس والتثقيف الصحي و ومادة مهنة التوليد ومادة  امتحانات مادة تمريض األمومة وأمراض النسا 

 الطب البديل و تدريس التمريض و طرق بحث

.و المواد التمهيدية و التخصصية للماجستير   

.أنشطة خدمة المجتمع و البيئة4 .أنشطة مجتمعية لتوعية طالب المدارس1   

.أنشطة مجتمعية لطالب  الجامعات.2  

القوافل الطبية على مستوى الجامعة المشاركة في -  

المشاركة في التوعية الصحية واإلرشادية لطالب الجامعة -  

المشاركة في األسبوع البيئي للجامعة -  

.أنشطة مجتمعية لتوعية االمهات عن:3  

  سرطان المبيض -

  سرطان عنق الرحم -

كيفية التعامل مع أعراض سن انقطاع الطمث -  

للسيدات الحوامل قبل إجراء الوالدة القيصريةإرشادات صحية  -  

كيفية التعامل مع اللولب بعد تركيبة -  

العناية الذاتية للسيدات فى فترة النفاس -  

العالمات المنذرة أثناء فترة الحمل والنفاس -  

.تطوير أداء أعضاء هيئة 5

 التدريس ومعاونيهم بالقسم

.المشاركة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 1  

.عقد  ندوة  أسبوعية للقسم لمناقشة المستجدات العلمية فى تمريض األمومة وأمراض النسا2  

.تشجيع النشاط العلمي الطالبي3  



.تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي4  

.المشاركة في أنشطة و لجان الجودة5  

.إعداد دليل للقسم6  

طوير الصفحة االلكترونية للقسم.ت7  

أنشطة طالبية -  Under 

 عمل بروشور عن التمرينات الخاصة بفترة الحمل أ((أنشطة علمية

الحمل الرعاية الذاتية أثناءعمل بروشور عن   

تسمم الحمل-  

سكر الحمل -  

 

 االشتراك مع الطالب فى الرحالت الجامعية ب(( أنشطة ترفيهية

فى عمل األسواق الخيريةاالشتراك مع الطالب   

 


