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 العناٌة الحرجة والطوارئقسم تمرٌض 

 

  عن العام الجامعً

 

 2017-2018 
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 التدرٌس أعضبء هٍئة  -أوالً :
 

 

 أستـــــاذ أستــــاذ مساعـــد مــــــــدرس عدد

 ا.د/ يسرية محمد إبراىيم /ناىد قنديل.دا.م نعبد الرحمىالة احمد   .1
 )إعارة(

  /نيرة طنطاوى)اعارة(.دا.م ىناء السيد حسين  .2

   شيماء احمد عوض  .3

   منى اليادي )اعارة(  .4

   فاديو أحمد عبدا لقادر  .5

   م ابوسعدهأسماء إبراىي  .6

   مصطفى فتح اهلل مروه  .7

   ىند السيد السيد  .8

   اندوىوفاء   .9

   )رعاية طفل( إبراىيم إبراىيمنورا   .10

   )رعاية طفل( أمينة عبد الفتاح  .11

   عايده فريد  .12

العدد 
 الفعمي

9 1 0 
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 أعضبء هٍئة التدرٌس ًمعبون -ثبنًٍب : 
 

 معيــــد  مـــدرس مساعد عدد

 إيمان ياسر (إجازة مرافقو زوجة الجوىري )سار  1

 )أجازة وضع( يينجوى يح مصطفى محمد زناتى 2

 منى عبد الغنى  مروه محرز محمود 3

 أميره السيد أسماء محمد محمد 4

 ايو احمد شيماء محمد عوض 5
 (مرافقو زوج )اجازة أسماء احمد  6

 آيات محمد فيمى 7

 سارة السيد حجازى 8
 فاضل عمى  رحاب 9

 حنان العشرى 10
 منار محمود 11
 سارة صبح محمد 12
  )أجازة وضع(أسراء عوض  13
 أفنان عطية  14
 )الخدمة العسكرية( محمد ىشام 15
 فاطمة محمد  16
 نورا محمد  17
 أية عمى  18
 أماني محمد 19

 4  الفعميالعدد 
15 
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 بجستري والدكتىراه التسجٍل لدرجة امل -ثبلثًب :
 املبجستري :أوال

 السادة المشرفٌن عنوان الرسالة اسم الطالب
تارٌخ 
 التسجٌل

 الجامعة

 
 مني عبد الغني

 
 

 
Development Fluids And Electrolytes 

Standers For Critical Care Nurses At 

Emergency Hospital  

 

 

 ا.م.د/ ناىد عطيو قنديل
 أماني محمد شبلا.د/
 ىند السيد السيدد/

 

 
 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 المنصورة

 
 

 

 
 ايمان ياسر 

 
 
 
 

 
 

Critical Care Nurses Knowledge and 

Practices about Ventricular Dysrythmia 

Among Critically Ill Patient at 

Specialized-Medical Hospital   

 

 
 

 د/نيمة شعبان خميل
 د/ىالة عبد الرحمن

 

 

 

 
 

2016 
 
 
 

 
 

 لمنصورةا

 

 
 
 

 Assessment of Factors Affecting Sleep نجوى يحيي 

Quality Among COPD Patients at 

Intermediate Respiratory Care Unit 

 د/نيمة شعبان خميل
 د/ مروة فتح اهلل

 المنصورة 2016

 أميرة السيد السيد
 

 
 

Effect of Foot Reflexology on 

Physiological Parameters and 

Mechanical  Ventilation Weaning Time 

in Patients Undergoing Open Heart 

Surgery. 

 ا.د/ ناىد قنديل
 د/ وفاء وىدان

 المنصورة 2017

 Comparison Between Glasgow Coma أية أحمد حسن

Scale and Full Outline of 

Unresponsiveness Score in Prediction 

of Trauma Patients Outcome in 

Intensive Care Units. 

 ا.د/ ناىد قنديل
 د/ ىناء حسين

 المنصورة 2018
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 الدكتىراه :ثبنٍبً 
 

 السادة المشرفٌن عنوان الرسالة اسم الطالب
تارٌخ 
 التسجٌل

 الجامعة

 Effect of Design Physical مروة محرز محمود

Restrain Protocol on Critical 

Care Nurses Knowledge & 

Practice at Mansoura 

Emergency Hospital 

 ا.د/ عزة السوسي
 ا.د/ عامر عطيو
 د/ شيماء أحمد

 المنصورة 2016

 Effect of Education Session أسماء محمد محمد

about Erly Mobilization of 

Critically Ill Patients on 

Nurses Knowledge & 

Practice 

 ا.د/ وفاء جميل
 ا.د/ ناىد قنديل

 / أسماء ابراىيمد

 المنصورة 2017

سارة رضا عبدد اليدادي 
 محمد

Effect of implementing 

ischemic stroke nursing 

management protocol on 

critical care nurses' 

knowledge and practices and 

patients; outcome.  

 ا.د/ وفاء جميل
 ا.د/ ناىد قنديل     

 د/ فادية أحمد

 ورةالمنص 2017
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 :القسم  ب راثعًب : املؤمترات العلمٍة التً شبرك فٍه
 

أسوبء أعضبء هيئت 

 التدريس

 

 الوؤتوراسن 

 

تبريخ 

 الوؤتور

هكبى 

 الوؤتور 

 د. هٌبء حسيي السيد

 

  مؤتمر انتخذَر وانعناَة انمركزة انحادٌ وانعشرون 

  انمؤتمر انذونٍ انسادس نهعناَة انمركزة 

10/2017 

2/2018   

جامعة 

 االسكنذرَة

     

 ا.م.د/ ًبهد قٌديل     

 د . هبلت عبد الرحوي     

 د. هٌبء حسيي السيد

 د. شيوبء أحود     

 د. أسوبء ابراهين     

 د. هروة فتح هللا      

 د. هٌد السيد هٌصور   

 د. وفبء وهداى       

 د. عبيدة فريد      

 

 4
th

 international scientific nursing conference 

toward bright future in nursing and health 

care. 

 

2018 
مستشفً االطفال انجامعً 

 بانمنصىرة

 Emergency Medicine and Pan African 

Critical Care. 
 

مستشفً  2018

االطفال 

انجامعً 

 بانمنصىرة

سة وىند لمسالمة والصحة المينية الدولي الثالث مؤتمر  د/ فبديت أحود
  الحريق

 فنذق نىفىنُم 5-7/3/2018
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خبمسب :  حضىر مؤمترات و دورات تدرٌجٍة وورش عمل ألعضابء هٍئاة التادرٌس 
 ثبلقسم

 
 التدريبيت الدوراث أسوبء أعضبء القسن

الوؤتور  -هكبى الدورة الورشت  -الوؤتور -اسن الدورة

 الورشت  –

 -تبريخ الدورة

 الورشت  –الوؤتور 

  Attended UDC Programs عطيت قٌديل ًبهدد . ا.

 Managing Research team 

 Applying Academic Standards for 

Educational Program 

 
 جامعة المنصورة

 
 
 
 

 

 2017 مايو

 

 ًبهد عطيت قٌديلد . ا.

 د . هبلت عبد الرحوي
 د. هٌبء حسيي السيد

 د. شيوبء أحود
 د. أسوبء ابراهين
 د. هروة فتح هللا

 د السيد هٌصورد. هٌ
 د. وفبء وهداى
 د. عبيدة فريد

 

 4
th

 international scientific 

nursing conference: toward 

bright future in nursing and 

health care (college conference) 
 جامعة المنصورة

 

3/4/2018 
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 سبدسب : املقررات الدراسٍة التً تدرس من قجل القسم
 

 الفرقة / المكان المقرر ريساسم عضو هيئة التد

 ترم أول
 د.مروه فتح اهلل                 ا.م.د/ناىد عطيو 

 د.وفاء وىدان
 

  العناية الحرجةتمريض 

 

 

 / كمية التمريضالمستوي الرابع
 المعدلة 2002ساعات معتمده والئحة 

 ترم ثاني 
 د.ىناء حسين السيد            ا.م.د/ناىد عطيو 
 د.عايده فريد         وضد.شيماء أحمد ع

 د. د.شيماء أحمد عوض
 فادية أحمد عبد القادرد.
 

 إسعافات أولية

 
 

 / كمية التمريض المستوي االول
 ساعات معتمده

 د.ىناء حسين السيد
 / كمية التمريض المستوي االول أخالقيات مينة التمريض د.اسماء ابراىيم 

 ساعات معتمده

 د.مروه فتح اهلل
 داند.وفاء وى

 د.عايده فريد
 / كمية التمريضالمستوي االول  تقييم الصحة فى التمريض

 ساعات معتمده

 د. ىالة عبد الرحمن
 د.فادية أحمد عبد القادر

 ىند السيد منصورد.

 تمريض الطوارئ

 

 

 

 / كمية التمريضالمستوي الثاني 
 ساعات معتمده

 أ.د/ ناىد قنديل 
 د/ ىناء حسين السيد

 ةتمريض عناية حرج
 الدبموم التخصصى )المستوى االول( 

 د/ مروة فتح اهلل 
 د/ ىند السيد

 تمريض عناية حرجة
 )المستوى الثانى( 

 الدبموم التخصصى
 

 د/ مروة فتح اهلل 
 د/ ىند السيد

 تقييم الصحة فى التمريض

 الدبموم التخصصى ) المستوى االول(

 د/ مروة فتح اهلل
 د/ وفاء وىدان

 تقييم الصحة فى التمريض

 ) المستوى الثانى(
 الدبموم التخصصى
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 سبثعب : الطالة املستفٍدٌن من القسم
 

 اسم المقرر

نسبة أعضاء  عدد الطالب

هٌئة التدرٌس 

 إلى عدد الطالب

استمارة 

استطالع 

 الرأي
الفصل 

 الدراسً األول

الفصل الدراسً 

 الثانً

اإلسعافات األونُة 

 وانحىادث
---- 

536 
1  :178 

انمستىي 

 األول

 ----- تمرَض انطىارئ
508 

1  :193  
انمستىي 

 انثانٍ

تمرَض انحاالت 

 انحرجة
580 

انمستىي  193:  1 410

 136: 1 انرابع

أخالقُات مهنة 

 انتمرَض 
---- 

485 
1  :485 

انمستىي 

 األول

تقُُم انصحة فً 

 انتمرَض 
35 

انمستىي   35:  1 464

  464:  1 األول
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 ثبمنب: األنشطة التً شبرك فٍهب القسم
 التارٌخ المكان المشارك النشاط

للووظفيي   أوليت إسعبفبث دورة .1

 -: وتشول التبليالعبهليي ببلجبهعت 
 مقدمة في اإلسعافات األولية 
 انسداد الممر اليوائي 
 االغماء 
 التسمم 

 

 ا.م.د/ ناىد قنديل
 د/ىناء حسين
 هللد/ مروة فتح ا

 
 

نادي أعضاء ىيئة 
 التدريس

 المنصورة جامعة
5-6/12/2017 

  أوليت إسعبفبث دورة .2
 انتانٍتشمم  )األنذنسُة األكادَمُة( نطالب  

:- 
  األولية اإلسعافاتمقدمة في 
 انسداد الممر اليوائي 
 الحروق 
 الكسور والجبائر 
 .اإلغماء 
 التشنجات 
 التسمم 
 الجروح 
 النزيف واألربطة 

 ند/ ىناء حسي  
 د/ فاديو احمد 
 د/ أسماء إبراىيم    
 د/ مروة فتح اهلل  

 د/ وفاء وىدان
 د/ ىند السيد       

 بمقر االكادمُة االنذنسُة 

 
 في الفترة

31/10/2012-22من    

 العبهليي للوورضبث تدريبيت دورة .3

الوٌصورة  جبهعت األورام بوستشفي

 -شول الووضوعبث التبليت:تو
 Mechanical Ventilator 
 ABG  

 Scoring system in ICU 

 Nutritional Assessment 

 Enteral Feeding 

 Cardiac Monitor 

 TPN 

 CVP 

 Palliative Care 

 د/ىناء حسين
 د/ فاديو احمد

د/ أسماء إبراىيم أبو 
 سعده

 د/ مروة فتح اهلل
 د/ وفاء وىدان
 د/ ىند السيد
 د/عايدة فريد

 جامعة األورام بمستشفي
 المنصورة

  في الفترة
إلى   2012/ 15/11من

4/1/2012  

أوليت لطلبه كليت  إسعبفبث دورة .4

 -وتشول التبلي : صيدلت
 مقدمة في اإلسعافات األولية 
 انسداد الممر اليوائي 
 االغماء 

 

 ا.م.د/ ناىد قنديل
 كمية صيدلة

 المنصورة جامعة
19/2/2018 

للووظفيي أوليت  إسعبفبث دورة .5

 وتشول التبلي كليت صيدلتب العبهليي

:- 
 مقدمة في اإلسعافات األولية 
 انسداد الممر اليوائي 
 االغماء 

 

 كمية صيدلة ا.م.د/ ناىد قنديل
 5/3/2018 المنصورة جامعة
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 : تىزٌع أعضبء القسم على جممىعبت التدرٌت العملً للفرقة األوىل و الثبنٍة و الراثعة:تبسعب
 

أعضاء هيئة التدريس و الهيئة 
 المعاونة

 أماكن التدريب 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثانية  الفرقة األولى

 عناية الجراحة مستشفى الطوارئ معامل الكمية معامل الكمية مصطفى الزناتىم/ م.

 عناية الجراحة مستشفى الطوارئ  معامل الكمية - مروه محرز محمودم/ م.

 - معامل الكمية / أسماء محمد.مم
عناية التخدير واألعصاب بمستشفى 

 امعةالج
  االورامعناية  الطوارىءاستقبال مستشفى  معامل الكمية / شيماء محمد.مم

 الباطنة التخصصىعناية مستشفى  الطوارىءاستقبال مستشفى  معامل الكمية إيمان ياسرم/ 
 لنقاىةعناية مستشفى ا استقبال الطوارئ معامل الكمية م/ منى عبد الغنى

 معامل الكمية م/اميرة السيد
ال مستشفى الباطنو استقب

 الطوارىءمستشفي  و التخصصى
 عناية الباطنة التخصصى

 معامل الكمية م/ايات محمد
الباطنة استقبال مستشفي 

 التخصصي والطواريء
 التخدير واالعصابعناية 

 معامل الكميو م/ سارة حجازى
الباطنو  مستشفي استقبال

 النقاىو ومستشفي التخصصى
 عناية الدولى والنقاىو

 مستشفي العام الجديد عناية  استقبال طمخا معامل الكميو رحاب فاضل م/
 عناية النقاىة مستشفى الجامعة النقاىو وطمخااستقبال مستشفى  معامل الكمية م/حنان العشري

 معامل الكميو استقبال طمخا معامل الكمية م/منار ايوب
 واالعصاب التخديرعناية  استقبال الطوارئ معامل الكمية م/سارة صبح

 مستشفي العام الجديد عناية  استقبال الباطنو التخصصى معامل الكميو م/ افنان عطيو
 عناية النقاىة النقاىة - م/ ايو عمى

 عنايو االورام النقاىو - م/ فاطمو محمد
 عناية الطوارىء استقبال طمخا - م/ امانى محمد
 تخصصىعناية الباطنو ال مستشفى النقاىو - م/ نورا محمد
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 : التدرٌت العملً مبعبمل الكلٍة:عبشرا
 (First Aid) للفرقة األوىلالتدرٌت العملً مبعبمل الكلٍة .1
 

Procedure Staff's Name 
- Principles of Pre-hospital 

Emergency Care 

- First Aid Assessment 

- Emergency Problem Resuscitation 

Care 

- Soft Tissue Injuries and Circulation 

- Bone, Joint and Muscles Injuries 

- Handling and Transportation 

- Mostapha Zanaty 

- Asmaa Mohamed 

- Shimaa Mohamed 

- Eman Yasser 

- Sara Hegazy    

- Mona Abd Elghany  

- Rehab Fadel 

- Sara Sobh 
 

 
  للفرقة األوىلالتدرٌت العملً مبعبمل الكلٍة 

(Health Assessment) 
Procedure Staff's Name 

- Respiratory Assessment 

- Cardiovascular Assessment 

- Neurological Assessment 

- Gastrointestinal Assessment 

- Renal Assessment 

- Skin Assessment 

- Musculoskeletal Assessment 

 Mostafa Zanaty 

 Amira Elsaid 

 Manar Mahmoud 

 Mona Abd Elghany 

 Rehab Fadel 

 Sara Sobh 
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 للفرقة الثبنٍة التدرٌت العملً مبعبمل الكلٍة .2

 
 

 للفرقة الراثعة التدرٌت العملً مبعبمل الكلٍة .3
           Staff Name        Procedure 

 

 Mostafa Zanaty 

 Marwa Mehrez 

 Shimaa Mohamed 

 Amira Elsaid 

 Ayat Mohamed 

 Hanan El ashry 

 Manar mahmoud 

 
 

 

Endo tracheal tube insertion and 

care 

-Tracheostomy care 

-Tracheal tube cuff care 

-Suction 

-Incentive spirometry 

-Chest tube care 

-Enteral feeding 

-Arterial blood gases 

-Central venous catheter 

 
 
 
 

Procedure Staff's Name 
- Advanced CPR 

- Oropharangeal airway 

- Neublization 

- Suction 

- Crash cart 

- O2   therapy 

- N G T insertion & lavage 

- Electrocardiograph 

- Defibrillation 

 Mostafa zanaty 

 Marwa Mehrez 

 Shimaa Mohamed 

 Mona Abd Elghany 

 Amira Elsaid 

 Ayat Mohamed 

 Hanan Elashry 
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  املعىقااابت:احلبدي عشر
 العممي لمتدريب الكافيو عدم توافر األماكن 

 بالنسبة ألعداد الطالب عدد أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عدم كفاية 

 األدوات الخاصة بالتدرٌب العملً عدم كفاية 

 قاعات تدرٌس للطلبة داخل المستشفٌات عدم كفاية 

 حل املعىقبت   
 للتدرٌب العملً جدٌدة أماكن فتح 

 االدوات الخاصة بالتدرٌب العملً  جمٌعتوفٌر 

 فٌر قاعات تدرٌس للطلبة داخل المستشفٌاتتو 

 

 القسممنسق                                منسق الجودة  

  
   أ.م.د / ناىد عطية قنديل                                                   وفاء وىداند/   
                                            د/ ىند السيد   
 


