
 1 

  

 

  

               

 

 

 كليـــة التمريــــض

 وحدة ضمان الجودة

 جامعـة المنصــورة

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج التقرير السنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير السنوي لقسم

 )تمريض صحة المجتمع( 

 

 عن العام الجامعي

2015-2016 



 2 

 مقدمة عن القسم

بالقسدم بتددري   ويقدوم  أعضداء هيئدة تددري قسم تمريض صحة المجتمع يتكون من خمسة أعضاء هيئة تددري  

مادة تمريض صحة المجتمع للفرقة الرابعة وتددري  مدادة صدحة المجتمدع للفرقدة ا.ولدو  يتكدون المدني  الن دري 

الصدحة –وحددا  وهدو رعايدة ا.مومدة والةفولدة  خم عشر وحدة والتدريب العملي من  اثنيللفرقة الرابعة من 

العيددادا  وتشددتما – قوافددا صددحية( -)تقييم لمشدداكا المجتمددع) دراسددة المجتمددع(ةالزيددارا  المنزليدد–المدرسددية 

 تددري الأعضداء هيئدة ويقوم أيضا   مشاريع بحثية -علو)عيادا  ا.مراض المعدية وعيادا  ا.مراض المزمنة(

 بالقسم بتدري  مقررا  الماجستير التمييدي والتخصصي وعددهم عشر مقررا  

 

 ريسأعضاء هيئة التد-أوال:

 

 عدد

 

 أستاذ أستاذ مساعد    مدرس               

 ال يوجد د/سحر محمد سليمانم أ سامية محمود عبد المعةو/د -1

  د/أما إبراهيم أحمدم  أ نجوى محمود سالم/د -2

  د/ سمر الحسيني عبد الرءوفم  أ د/ رباب جاد عبد القادر -3

   د/ منو عماد الدين  -4

   رانيا محمد جادد/ 

   رشا عباس محمد د/ 

   حنان حامد د/ 

 

 ثانيا:معاونو أعضاء هيئة  التدريس

 عدد

 

 معيدة مدرس مساعد

 دعاء محمد نصر داليا السعيد 1

 دأسماء أحم إيمان سامي -1

 ميا إبراهيم إبراهيم  محمد مصةفو -2

 ايمان رفعت  هبه جاد هللا -3

 نرج  فتحي الرفاعي نجوى نبيه -4

 هبه ناجح  -5

 نجالء مصةفو - -6
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 سميه حسن إبراهيم  

 رانيا السيد محمد السيد  

 جميله عيد  

 

 ثالثا :التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه

 أوال:الماجستير

 إيمان سامي         

 محمد مصةفو        

 إيمان رفعت          

 ثانيا:الدكتوراه

 رانيا محمد جادم م         

 رشا عباس محمدم م         

 حنان حامدم م           

 رابعا: المؤتمرات العلمية

 اسم المؤتمر/الدورة 

 

 تاريخ انعقاد المؤتمر  مكان انعقاد المؤتمر  عنوان المؤتمر 

المؤتمر العلمي  -1

 العالمي الرابع 

الرعاية الصحية وأمان 

 مرضى األمراض المزمنة 

جامعة  –كلية التمريض 

– قناة السويس

 اإلسماعيلية 

12-13/5/2013 

المؤتمر العلمي  -2

 العالمي الثاني عشر 

اعتماد معاهد التعليم 

العالي :استراتيجيات 

 وتحديات  

 16/5/2013-15 مصر –اإلسكندرية 

 

 المؤتمرات العلمية التي شارك أو يشارك القسم في إعدادها -خامسا:

 اسم عضو هيئة التدريس

 

 تاريخ االنعقاد د المؤتمرمكان انعقا اسم المؤتمر

 

 /سحر محمد سليمان مأ د

---------- ------------- --------------- 

 ---------------- ------------- ------------- أ د م/أما إبراهيم

مؤتمر اإلسماعيلية  / سمر الحسيني مدا 

بكلية التمريض  2012/2013

كلية التمريض 

 اإلسماعيلية
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 اإلسماعيلية 

 Prevention is better"- د/ سامية محمود

than cure" 

-"Accredited higher 

education institution: 

Challenges and 

strategies". 15-

16/5/2013 

-"Health care and 

safety of patients with 

chronic illness". 12-

13/5/2013 

 

 15-16/5/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-13/5/2013 

 -------------- ------------ ------------ د/ نجوي سالم

 -------------- ----------- --------------- د/رباب جاد

 --------------- -------------- --------------- د/ مني عماد الدين

 

 االنعقادتاريخ  مكان االنعقاد اسم ورش عمل اسم عضو هيئة التدريس

 دريبية بعنوان:دورا  ت د/سحر محمد سليمانم أ

-9اإلدارة الجامعية  -

10/12/2013  

-4الفريق البحثو  -

5/12/2013  

أخالقيا  البحث العلمو  -

7-8/12/2013  

الجوانب المالية والقانونية  -

11-12/12/2013 

 

 جامعة المنصورة
9-10/12/2013  

 

 

 

 

4-5/12/2013 
 
 
 

7-8/12/2013  

 
 
11-12/12/2013 

تدريبية بعنوان الجوانب دورة  د/أما إبراهيم أحمدم  أ

-11المالية والقانونية 

12/12/2013 

 12/12/2103-11 جامعة المنصورة
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د/ سمر الحسيني عبد م  أ

 الرءوف

 Healthورشة عما بعنوان  -

informatics 24/9/2013 

 كلية التمريض 

 جامعة المنصورة
24/9/2013 

د/سامية محمود عبد 

 المعةو

 

 Foodدورة تدريبية بعنوان   -

additive 18-11-2013 

 

ورشة عما بعنوان قواعد  -

الترقيا  العضاء هيئة التدري  

  6/4/2014بقةاع التمريض 

 healthورشة عما بعنوان  -

informatics 24/9/2013 

اللقاء العلمو الثانو لةالب  -

االمتياز بكلية التمريض بعنوان 

 مشاكا التمريض وطرق حليا  

شةة المشاركة فو فعاليا  وان -

 االسبوع البيئو الثالث للجامعة

 2013-7-3بتاريخ 

 دورة تدريبية بعنوان كرونا فيرس -

 

 كلية التمريض 

 جامعة المنصورة
18-11-2013 

 Foodدورة تدريبية بعنوان   - د/رباب جاد

additive 18-11-2013 

 

 18-11-2103 

 -------------- ------------- ---------- د/ نجوي سالم

 -------------- -------------- ------------- ني عماد الديند/ م

 ------------- --------------- -------------- وفاء حامدد/ 

 

 2013-2012الجامعي المهمات والزيارات العلمية التي تمت وأيضا المدرجة حتى العام -سادسا:

 

 االســــــــــــــــــم  

 

 لمـــــــــــــــدةا المكـــــــــــــــــان

 

د ال  ج و  ي

 

- 

 

- 

 

 والمتعاقد عليه بالجامعة  والمشروعات البحثية  الجاري العمل بها  -ابعا:س
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 العنـــــــــــــوان  

 

 جهة التمويل الباحث الرئيسي /مدير المشروع

  يوجدال

 

- - 

  

 األساتذة األجانب الزائرين  -ثامنا:

 اسم األستاذ الزائر

 

 غرض من الزيارةال عنوانه

 

 ال يوجد

- - 

 

 

 

 المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم-تاسعا:

 

 الفرقة /المكان المقرر اسم عضو هيئة التدريس

  

 ا د م/سحر محمد سليمان

 ا د م/أما إبراهيم

 /سمر الحسينيا د م 

 د/سامية محمود

 د/نجوى محمود سالم

 د/ رباب جاد

 د/ منو عماد

 

 

 تمريض صحة المجتمع

 

 

 

الرابعة /كلية التمريض *الفرقة 

 بالمنصورة

 الماجستير التخصصي*مرحلة 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 

 ا د م/سحر محمد سليمان

 د/سامية محمود

 د/ رباب جاد

 

 الماجستير التخصصيمرحلة  حلقا  نقاشي في مجال التخصص

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 

 اد د/ منو عم

 نجوى محمود سالم د/

 

  التخصصيمرحلة الماجستير  دراسة سكانية لألسرة والمجتمع

 

 التمريض جامعة المنصورةكلية  

 

 عبد الرءوف/سمر الحسيني ا د م 

 الماجستير التخصصيمرحلة  علم ا.جناس التةبيقي 
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 د/ رباب جاد

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 

 ا د م/سحر محمد سليمان

 عبد الرءوف ر الحسينيد/سم

 د/ منو عماد  

              

 الماجستير التخصصيمرحلة  علوم وبائيا  

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 ا د م/سحر محمد سليمان

 د/سامية محمود

  د/ رباب جاد

 الماجستير التخصصي مرحلة تةبيقا  التثقيف الصحي

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

  سينيسمر الح ا د م/

 نجوى محمود سالم د/

 

إستراتيجية التدري  في تمريض 

 صحة المجتمع

 الماجستير التخصصيمرحلة 

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 د/ منو عماد 

 نجوى محمود سالم د/

 

 الماجستير التخصصيمرحلة  ن م التخةيط وإدارة الخدما  الصحية

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 

 هيما د م/أما إبرا

 

 د/سامية محمود

االتجاها  الحديثة في تمريض صحة 

 المجتمع

 الماجستير التخصصيمرحلة 

 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 

 ا د م/سحر محمد سليمان

 ا د م/أما إبراهيم

 ا د م /سمر الحسيني

 د/سامية محمود

 د/نجوى محمود سالم

 د/ رباب جاد

 د/ منو عماد

  –لية التمريض /ك الفرقة ا.ولو مجتمعصحة ال

 المنصورةجامعة        

 

 د/سامية محمود

 د/نجوى محمود سالم

 د/ رباب جاد

 –التمييدي الماجستير مرحلة  دراسة المجتمع ومشاكله

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 

 عاشرا:الطالب المستفيدين من القسم
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 اسم المقرر

 

نسبة أعضاء هيئة  عدد الطالب 

 بالتدريس إلى عدد الطال

 استمارة  استطالع الرأي

 تمريض صحة المجتمع

 

220 31:1  

 صحة المجتمع

 

300 43:1  

دراسة المجتمع ومشاكله 

 ) تمييدي ماجستير(

108 1 :15  

مقررا  تخصصي 

 الماجستير

  فو كا مقرر2: 1         10

 

 الحادي عشر :األنشطة التي شارك فيها القسم

 

 النشاط

 

 يخالتار المكان  المشارك

قولفد  10عقد  لققمدع عد    

صدية  عىدم اد لل لق صد  

لق للمدددددددو للوا و لق ددددددد  و 

 -2013قىعدددددد ع لق دددددد اعو 

قىقددددددددددددل  لق   عدددددددددددد   2014

 قالكز لقا صولة.

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة  جميع

التدري  بقسم صحة 

 المجتمع

 

القرى التابعة لمركز 

 المنصورة

 ميت خمي  -1

  اويش الحجر-2

 ميت مزاح -3

 سالمونالقماش -4

 البارمون-5

 

 

 

 

2013/2014 

ادددد   دددد وة  ددددع لققةدددد ع  ع-2

  قيددددددددن صدددددددديو  ع ددددددددول  

مدددداا  لق ددددتلذ و لق  تةدددد  

اددد   اايدددت قعددد   لقمدددىةا  

 لس لالب  لئة  للقا 

 

 

 

أعضاء هيئة  جميع

 التدري  

 بقسم صحة المجتمع

 

 

 

الكدددددددددددددددددز لقا صدددددددددددددددددولة   

 .اي فظ  لق قهىة 

 ميت خمي  -

 الريدانية -2

 ميت مزاح -3

 

 

 

 

 

2012/2013 
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 لقماش سالمونا-4

 البارمون-5
 

 ددددع لققةدددد ع  عادددد   دددد وة -3

  قيددن صدديو عدد  اددل  

لق دددددددد ة لق ك فةدددددددد  وكة ةدددددددد  

 ا   اايت قع   لك ش فه  

 لقا للس لالب  لئة  

 

 

 

 

أعضاء هيئة  جميع

 التدري 

بقسم تمريض  صحة 

 المجتمع

 

 

 

 

 

الكدددددددددددددددددز لقا صدددددددددددددددددولة   

 .اي فظ  لق قهىة 

 ميت خمي  -

 الريدانية -2

 ميت مزاح -3

 سالمونالقماش -4

 البارمون-5

 

 

 

 

2013/2014   

لقاشددد لك  فدددو فع قةددد   -4

 للمبوع لقبيئو قى  اع  

 د/سمر الحسيني 

)المشاركة في القافلة 

 (  ةالةبي

 د/سامية محمود 

 م م/رشا عباس 

 م/أسماء أحمد 

)افتتاح مركز الخدمة 

 العامة (

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنصورة 

 

 

 

 

 

لو إ 1/3/2013

7/3/2013 

قد ع لققمدع  عاد  امد   -5

طبددددددددو و  قيددددددددن صدددددددديو  

 قىع ي  ا  كىة   لق  اع 

 

ميع أعضاء هيئة ج

 التدري  

 بقسم صحة المجتمع

 

 

 

 جامعة المنصورة

 

 

علو مدار الترم الثاني 

للعام الدراسي 

2012/2013 
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كىةددد  لق ل ةددد  لق وعةددد   -1 

 كىة  لق   لة-2

كىةدد  لقصددي ق  كدد ل و -3 

* ددددددددددددددددددددددددددددددددع عاددددددددددددددددددددددددددددددددد  

(screening  وتقددددددددددددددددددددددددددد)

 قةدددد س  مدددد   لقمددددكل فددددو 

 لق ع وقة س ض ط لق ع 

*  قيدددددددددن صددددددددديو عددددددددد  

ضددددددددد ط لقددددددددد ع  لقال  ددددددددد  

 وال  لقبوا لقمكلي 

 

 المقترحات -الثاني عشر:

لمرحلة البكالوريوس  تةبيق ن ام التعلم المرتكز علو حا المشكال  في تدري  المقررا  الخاصة بالقسم*

 العليا)تمييدي ماجستير(   (ومرحلة الدراسا و)الفرقة ا.ول

 التعلم باستخدام المشاريع البحثية لمرحلتي البكالوريوس والدراسا  العليا  تةبيق ن ام*

 

 الثالث عشر :.المعوقات 

توفر ا.دوا  وا.جيزة الالزمة للتدريب االكلينيكو للةلبة بدرجة كافية)خاصة للقيام بالقوافا الصحية عدم -1

 بالقرى المختلفة( 

 

 تم عما طلبيه باالحتياجا   وتقديميا للعميدة: تم عمله ما

 

–كحول  – نبيتا دي -قةن –شكاكا  سكر  –: شراء جميع المستيلكا  من )شرائط تحليا السكر المقترح

 جوانتيا  ( علو حساب القسم

 

 

فترة وجيزة وبعدها تم توفير وسيلة لنقا الةالب والقائمين علو التدريب الميداني إلو أماكن التدريب وذلك ل -2

 توقفت ن راً لعدم وجود ميزانية  
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 لتوفير أداة انتقال تم عما طلبيه للعميدة:  ما تم عمله

 

 كتابة طلب جديد للعميدة للميزانية الجديدة :  المقترح

 

 

 

 رئي  القسم  

 

                                                      

 ا م د / أما إبراهيم أحمد                                                                                               


