
 أوال: العملية التعليمية 

 :)الترم األول( المقررات الدراسية التي ستدرس من قبل القسم

 

 الفرقة / المكان المقرر اسم عضو هيئة التدريس

 .علم نفس المرأة1 ا.د / أمينة النمر (1
 .تطبيقات التثقيف الصحي2

 .ندوات تمريض في مجال التخصص العام3

 .ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق 4

 المرحلة التخصصية للماجستير-1

 المرحلة التخصصية للماجستير-2 

 مرحلة الدكتوراه -3

 مرحلة الدكتوراه -4

 

 ا.م.د/ ناهد فكرى  (2
 

 

 .حلقات نقاشية في مجال التخصص 1
  .طرق بحث وإحصاء2

 .ندوات تمريض في مجال التخصص العام 3

 التخصصية للماجستير.المرحلة -1

 المرحلة التمهيدية للماجستير.-2

 مرحلة الدكتوراه-3

 

 ا.م.د/ تيسير فتحي  (3
 

 مهنة التوليد.تمريض 1
 .الطب البديل2

 .استراتيجيات التدريس في تعليم التمريض.3

 .استراتيجيات التدريس في تعليم التمريض4

 .اتجاهات حديثة فى علوم التمريض5

 وأمراض النساء..تمريض األمومة 6

 .ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق7

المستوي الثالث/ كلية التمريض -1

 جامعة المنصورة

 المستوي الثاني/ كلية التمريض-2

 جامعة المنصورة

 المستوي الثاني/ كلية التمريض -3

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير-4

 المرحلة التخصصية للماجستير-5

 ة التخصصية للماجستيرالمرحل-6

دكتوراه كلية التمريض جامعة -7

 المنصورة

 ا.م.د/  حنان السيد (4
 

المستوي الثاني/ كلية التمريض -1 .استراتيجيات التدريس والتثقيف الصحي1

 جامعة المنصورة



 .تمريض األمومة وأمراض النساء.2

 .دراسة سكانية3

المستوي الثالث/ كلية التمريض -2

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير-3

 د/ سامية إبراهيم (5
 

 .الئحة قديمة.تدريس التعليم1
 .استراتيجيات التدريس في تعليم التمريض 2

 .تمريض األمومة وأمراض النساء.3

الفرقة الثالثة/ كلية التمريض -1

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير.-2

لمستوي الثالث/ كلية التمريض -3

 جامعة المنصورة

 

 .تمريض مهنة التوليد. وافدين1 د/ سوزان السعيد (6
 .استراتيجيات التدريس والتثقيف الصحي2

 .تمريض األمومة وأمراض النساء.3

 .دراسة سكانية 4

لمستوي الثالث/ كلية التمريض -1

 جامعة المنصورة

المستوي الثاني/ كلية التمريض -2

 المنصورة

التمريض المستوي الثالث/ كلية -3

 جامعة المنصورة

 لمرحلة التخصصية للماجستير-4

 د/ حنان عوض (7
 

 .الئحة قديمة.تمريض األمومة وأمراض النساء1
 .تمريض مهنة التوليد.2

 .الطب البديل3

 .اتجاهات حديثة فى علوم التمريض4

.الفرقة الثالثة/ كلية التمريض 1

 جامعة المنصورة

المستوي الثالث/ كلية التمريض -2

 جامعة المنصورة

.المستوي الثاني/ كلية التمريض 3

 جامعة المنصورة

 .المرحلة التخصصية للماجستير4

 د/إيمان فاضل  (8
 

 وافدين مهنة التوليد.تمريض 1
 .الطب البديل2

 .طرق بحث3

 .تطبيقات التثقيف الصحي4

 

المستوي الثالث/ كلية التمريض -1

 جامعة المنصورة

المستوي الثاني/ كلية التمريض -2

 جامعة المنصورة

 الفرقة الرابعة-3

 المرحلة التخصصية للماجستير-4

المستوي الثالث/ كلية التمريض -1 .تمريض األمومة وأمراض النساء.1 د/ مروه حمدي (9



 جامعة المنصورة .تمريض األمومة وأمراض النساء.2 

 

 المرحلة التخصصية للماجستير.-2

 د/ أحالم جوده  (10
 

 مهنة التوليد.تمريض 1
 .تمريض األمومة وأمراض النساء.2

المستوي الثالث/ كلية التمريض -1

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير-2

 د/ناديه يوسف (11
 

 .الئحة قديمة.تمريض األمومة وأمراض النساء. 1
 .علم نفس المرأة2

الفرقة الثالثة / كلية التمريض -1

 المنصورة جامعة

 المرحلة التخصصية للماجستير-2

 مهنة التوليد.تمريض 1 د/أم هاشم محمود (12
 .حلقات نقاشية في مجال التخصص2

المستوي الثالث/ كلية التمريض -1

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير-2

 .الئحة قديمة.تمريض األمومة وأمراض النساء. 1 د.امل يوسف (13
 

كلية التمريض  /الفرقة الثالثة -1

 جامعة المنصورة

 

   

 الدكتــــــــــــــــوراه

 

 ا.د / أمينة النمر

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 

 

 ا.د / أمينة النمر

 تيسير فتحىا.م.د/ 

 

 مواد التخصص دكتوراه   وهى كاالتى:

 ندوات تمريض في مجال التخصص العام  .1
 

 ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق .2

 التمريض جامعة المنصورةدكتوراه كلية 

 

 

 

 

 دكتوراه كلية التمريض جامعة المنصورة

 


