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 التعلٍوٍت  عولٍتأوال: ال

 : الوقرراث الذراسٍت التً ستذرس هي قبل القسن

 
 فرقت / الوكبىال الوقرر اسن عضو هٍئت التذرٌس

 حسن خضرا.م.د/ ناىد فكرى  (1
 

 

استراتيجيات تعميم  -1
التمريض والتثقيف 

 الصحي

استراتيجيات التدريس في  -2
 تعميم التمريض

قات نقاشية في مجال حم -3
 التخصص

 -المستوي الثاني/كمية التمريض-1
 جامعة المنصورة

 
 المرحمة التمييدية لمماجستير-

 
 

 التخصصية المرحمة-2
 لمماجستير.

 
 

 محمد حنان السيدا.م.د/  (2
 

 األمومة وأمراض النساءتمريض .1
 تمريض األمومة وأمراض النساء-2
 دراسة سكانية لألسرة والمجتمع-2

 تطبيقات التثقيف الصحي-3    

المستوي الثالث/ كمية التمريض  .1
 جامعة المنصورة

 المرحمة التخصصية لمماجستير .2

 
 المرحمة التخصصية لمماجستير .3

 خصصية لمماجستيرالمرحمة الت .4

 
 

 
 

 مينة التوليد .1 د/سامية ابراىيم عثمان (3

المفاىيم الحديثة في تمريض  .2
 األمومة وأمراض النساء

المستوي الثالث /كمية  .1
 التمريض 

 جامعة المنصورة
 ماجستيرلالمرحمة التخصصية  -1

 معوض د/ حنان عوض (4

 
الطب البديل في الممارسات -1

 التمريضية
 نساءتمريض األمومة وأمراض ال-2

 عمم نفس المرأة  -2

 
 
 

المستوي الثاني/كمية التمريض -1
 جامعة المنصورة

 المرحمة التخصصية لمماجستير  -2
 

المرحمة التخصصية  -3
 لمماجستير
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استراتيجيات تعميم التمريض والتثقيف -1 أحمد د/أمل يوسف (5
 الصحي

 تمريض األمومة وأمراض النساء-2

المستوي الثاني/كمية    -1
 المنصورة التمريض جامعة

المرحمة التخصصية  -2
 لمماجستير

 أحمدد/إيمان فاضل  (6

 
استراتيجيات تعميم التمريض والتثقيف -1

 الصحي
 حمقات نقاشية في مجال التخصص   -2

المستوي الثاني/ كمية  .1
 التمريض جامعة المنصورة

 

المرحمة التخصصية  .2
 لمماجستير

 حمدي ابراىيم د/ مروه (7
 

 اءتمريض األمومة وأمراض النس .1

 عمم نفس المرأة .2
.المستوي الثالث/ كمية التمريض 1

 جامعة المنصورة
 
 .المرحمة التخصصية لمماجستير.2
 

 د/ أحالم جوده  (8
 

.المستوي الثالث/ كمية التمريض 1 مينة التوليدتمريض  .1
 جامعة المنصورة

 د/ناديو يوسف (9
 

الطب البديل في الممارسات  .1
 التمريضية

 استراتيجيات التدريس في تمريض .2
 األمومة وأمراض النساء

.الفرقة  الثانية/ كمية التمريض جامعة 1
 المنصورة

 
 .المرحمة التخصصية لمماجستير2

 األمومة وأمراض النساء تمريض  .1 د/أم ىاشم محمود (10

 
المستوي الثالث/ كمية  .1

 التمريض جامعة المنصورة
 

   

 الذكتــــــــــــــــوراٍ

 
 / أهٌٍت الٌورد .ا

 ىا.م.د/ ناىد فكر 

 

 

 ا.د / أهٌٍت الٌور

 أ.م.د/ًبهذ فكري

 كبالتى: ىهواد التخصص دكتوراٍ   وه

ندوات تمريض في مجال التخصص  .1
 العام 

 

مجال التخصص  فيدوات تمريض ن .2
 الدقيق

دكتوراه كمية التمريض جامعة 
 المنصورة

 
 

ه كمية التمريض جامعة دكتورا
 المنصورة
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 البحث العلوً -ثبًٍبً:

 وبجستٍر والذكتوراٍ التسجٍل لذرجت ال

 أوال الوبجستٍر:

 السبدة الوشرفٍي عٌواى الرسبلت سن الطبلبا
تبرٌخ 

 التسجٍل
 الجبهعت

 هالحظبث

 

مروة رشاد 
 محمود

Women's knowledge and experiences 

regarding pelvic organ prolapse 

معمومات وخبرات السيدات عن سقوط أعضاء 
 الحوض

رشاد  محمد أ.د/أمينة
 نمرال

 د/ايمان أحمد فاضل
 الشربيني

 جمع بيانات المنصورة 2017

دينا محمد 
 اسماعيل 

Utilization pattern of antenatal care services 

among rural women 

ًَظ استخذاو خذيبد رػبَخ انحىايم ثٍُ انسُذاد 

 انزَفُبد

أ.د/أيُُخ يحًذ رشبد 

 انًُز

 أحًذ د/أيم َىسف

 اناتجمع بي المنصورة 2017

 سممممممممممممية جممممممممممممال
 دىينة السيد

Female sexual  dysfunction during 

reproduction age :types and associated risk 

factors 

انضؼف انجُسٍ نالَبث خالل سٍ االَجبة :  أَىاػه 

 وػىايم انخطىرح انًزتجطخ

.د/ناىد فكري حسن أ.م
 خضر

محمد ابراىيم د/أحالم 
 جودة

 اناتجمع البي المنصورة 2017
 

نجالء ابراىيم 
عمي ابراىيم 

 الشوربجي

  

Maternity nursers knowledge regarding 

umbilical cord blood collection and banking 

معمومات ممرضات االمومة بشأن جمع دم الحبل 
 السري

 أ.م.د/حنان السيد محمد
 معوض د/حنان عوض

 جمع البيانات المنصورة 2017

نسرين السعيد 
 حسن محمد
 بدوي

Women preference for family planning 

methods  

 تفضيل السيدات لوسائل منع الحمل

 أ.م.د/ناىد فكري
 أ.م.د/حنان السيد

 جمع البيانات المنصورة 2017

سمر جمعة 
فيمي األلفي 

 محمد
 
 
 

 أ.م.د/ناىد فكري حسن تأثير طرق الوالدة عمي الوظيفة الجنسية لمزوجين
اليادي  أ.م.د/رضا عبد

 عمي حميدة
 د/أم ىاشم محمود سعدون

 جمع البيانات المنصورة 2017
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شيماء مسعد 
محمد ابراىيم 

 شحاتو
 

تقييم الممارسات التي يتم تطبيقيا لموقاية من تمزق 
العجان لمسيدات المخاضات أثناء المرحمة الثانية من 

 الوالدة

 أ.م.د/ناىد فكري حسن
أ.م.د/ماىر شمس الدين 

 يحسن السجاع
د/نادية يوسف أحمد عبد 

 الال

 جمع البيانات المنصورة 2017

نسمة أحمد 
محمود محمد 

 الياللي

 

االحتياجات من المعمومات بعد الوالدة واستعداد 
األميات لمرعاية الذاتية ورعاية األطفال حديثي 

 الوالدة
 

 

 أ.م.د/حنان السيد محمد
 د/مروة ابراىيم حمدي

 جمع البيانات المنصورة 2017

سيام صبح 
 محمد عمي

 محضيو

Family planning knowledge ,attitude, and 

practice among married couples in minuet 

sanddab, Mansoura 

معمومات واتجاىات وممارسات تنظيم االسرة لدي 
 المتزوجين بمنية سندوب بالمنصورة

محمد رشاد  أمينة .د/أ 
 النمر

 د/سامية ابراىيم عثمان

 جمع البيانات المنصورة  2017

وفاء السيد حامد 
 محمد

Pregnancy related anxiety among 

chronically ill women 

القمق المرتبط بالحمل لدي السيدات الالتي يعانين 
 من أمراض مزمنة

محمد رشاد أ.د/امينة 
 النمرمحمود 

 جمع البيانات المنصورة 2017
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 بًٍبً الذكتوراٍ: ث

 السبدة الوشرفٍي عٌواى الرسبلت لبسن الطبا
تبرٌخ 

 التسجٍل
 الجبهعت

 هالحظبث

 أخصائية تمريض/
دعاء مصطفي رمضان 

 موسي شعيشع
 
 

Effect of birthing ball exercises 

during pregnancy on the 

progress of first stage of labor 

تأثير تمارين كرة الوالدة أثناء الحمل 
ولي من الوالدةعمي تقدم المرحمة األ  

 أ.م.د/ناىد فكري
  حنان عوضد/

جمع  المنصورة 2017
 البيانات

 أخصائية تمريض/
بسمة وجيو محمد محمد 

 الرفاعي

Exercising during pregnancy 

and labor outcome 

ممارسة الرياضة أثناء الحمل ونتيجة 
 ذلك عمي الوالدة

 أ.د/أمينة النمر
 
 
 

 المنصورة 2017
 

جمع 
 تالبيانا

 أخصبئُخ انتًزَط/

نىاحظ يجزون دوَذار 

 يجزون

Effect of kegal exercise during 

third trimester of pregnancy on 

labor and delivery outcomes 

تأحُز تًبرٍَ كُجم األحهىث انخبنج يٍ 

 انحًم ػهٍ َتبد انىالدح

 أ.و.د/حُبٌ انسُذ يحًذ

أ.و.د/هبنخ ػجذ انفتبح 

 ػهٍ

 ؼىضد/حُبٌ ػىض ي

جًغ  انًُصىرح 2017

 انجُبَبد

 أخصبئُخ انتًزَط/

َهاااب نطفاااٍ ػجاااذ انؼهاااُى ػجاااذ 

 انىهبة

Applying enhanced recovery 

after surgery (eras)protocol for 

elective abdominal 

hysterectomy 

تطجُك ثزوتىكىل االستشفبء انسزَغ 

يبثؼذ انجزاحخ فٍ االستئصبل انجطٍُ 

 نهزحى االختُبرٌ

 

.د/أيُُخ يحًذ رشبد أ

 انًُز

جًغ  انًُصىرح 2017

 انجُبَبد

أسماء أنور عبد الجميل 
 صالح جمعة

تطبيق الدليل االرشادي لمرعاية 
 التمريضية لمقيئ المستعصي لمحوامل

 

 أ.د/أيُُخ يحًذ رشبد
 النمر

أ.م.د/ ىالة عبد الفتاح 
 عمي

د/ سامية ابراىيم 
 عثمان 

 المنصورة 2017
 

جمع 
 البيانات
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 ثبلثب: أًشطت القسن 

 
 التذرٌس:.1

 

هرحلت 

 البكبلورٌوس

 هرحلت الذكتوراة هرحلت الوبجستٍر

يبدح  تًزَط  - انتذرَس داخم انمسىأ(( 

األيىيخ وأيزاض 

 انُسبء

يبدح تًزَط  -

 يهُخ انتىنُذ.

 طزق ثحجيبدح  -

 انطت انجذَم-

 تذرَس انتًزَط-

استزاتُجُبد -

 انتذرَس

يخ وأيزاض .تًزَط األيى1

 انُسبء

 .ػهى َفس انًزأح2

فٍ يجبل  خ.حهمبد َمبش3ُ

 انتخصص

 .تطجُمبد انتخمُف انصح4ٍ

 .انًفبهُى انحذَخخ فٍ انتًزَط5

 .دراسخ سكبَُخ نألسزح وانًجتًغ6

 .استزاتُجُبد انتذرَس.7
 

.َذواد تًزَط فٍ يجبل 1

 انتخصص انؼبو

.َذواد تًزَط فً يجبل 2

 انتخصص انذلُك

 

 نهًؼهذ انفٍُيبدح  تًزَط األيىيخ و انطفىنخ . 1 س خبرد انمسىانتذرَة(( 

   تذرَس انتًزَطيبدح  . 2

 طزق ثحج انفزلخ انزاثؼخيبدح   .3

 طزق ثحج تًهُذٌ يبجستُزيبدح   . .4

 استراتيجيات التدريس والتثقيف الصحي لممستوي الثاني -5
.األَشطخ انؼهًُخ انتٍ 2

 ُشبرن انمسى فٍ إػذادهبس

 نُذواد أ(( ا

 وانًؤتًزاد

 

 

 

 ة(( اَشطخ انجحج

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًشبركخ فٍ انًؤتًزاد وانُذواد انتٍ ستمبو فٍ كهُخ انتًزَط.1

و جبيؼخ إسكُذرَخ  ستمبو فٍ انجبيؼبد انًصزَخ )انًشبركخ فٍ انًؤتًزاد انخبرجُخ انتٍ .-2

 غُزهب................(

 انًشبركخ فٍ انًؤتًزاد انذونُخ.-3

 :خ انجحخُخ نهمسى  فً انًمتزحبد انتبنُختطجُك انخط

 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 

 

نًشبركخ فٍ أػًبل .ا3

 االيتحبَبد
استراتيجيات التدريس ويبدح يهُخ انتىنُذ ويبدح  يبدح تًزَط األيىيخ وأيزاض انُسبايتحبَبد 

 و الطب البديل و تدريس التمريض و طرق بحث والتثقيف الصحي
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 .و انًىاد انتًهُذَخ و انتخصصُخ نهًبجستُز 

و  خذيخ انًجتًغأَشطخ .4

 انجُئخ

 خ نتىػُخ طالة انًذارس.أَشطخ يجتًؼ1ُ

 .طالة  انجبيؼبدنأَشطخ يجتًؼُخ .2

 انًشبركخ فٍ انمىافم انطجُخ ػهً يستىي انجبيؼخ -

 انًشبركخ فٍ انتىػُخ انصحُخ واإلرشبدَخ نطالة انجبيؼخ -

 انجُئٍ نهجبيؼخ األسجىعانًشبركخ فٍ  -

 ػٍ: .أَشطخ يجتًؼُخ نتىػُخ االيهبد3

  سزطبٌ انًجُط -

  انزحىسزطبٌ ػُك  -

 سٍ اَمطبع انطًج أػزاضكُفُخ انتؼبيم يغ  -

 إرشبداد صحُخ نهسُذاد انحىايم لجم إجزاء انىالدح انمُصزَخ -

 كُفُخ انتؼبيم يغ انهىنت ثؼذ تزكُجخ -

 انؼُبَخ انذاتُخ نهسُذاد فً فتزح انُفبس -

 انؼاليبد انًُذرح أحُبء فتزح انحًم وانُفبس -

.تطىَز أداء أػضبء هُئخ 5

 ذرَس ويؼبوَُهى ثبنمسىانت

 .انًشبركخ فٍ تًُُخ لذراد أػضبء هُئخ انتذرَس ويؼبوَُهى 1

 .ػمذ  َذوح  أسجىػُخ نهمسى نًُبلشخ انًستجذاد انؼهًُخ فً تًزَط األيىيخ وأيزاض انُسب2

 .تشجُغ انُشبط انؼهًٍ انطالث3ٍ

 .تفؼُم َظبو اإلرشبد األكبد4ًٍَ

 .انًشبركخ فٍ أَشطخ و نجبٌ انجىدح5

 .إػذاد دنُم نهمسى6

 .تطىَز انصفحخ االنكتزوَُخ نهمسى7

 

 Under أَشطخ طالثُخ -

 ػًم ثزوشىر ػٍ انتًزَُبد انخبصخ ثفتزح انحًم أ((أَشطخ ػهًُخ

 ػًم ثزوشىر ػٍ انزػبَخ انذاتُخ أحُبء انحًم

 تسًى انحًم-

 سكز انحًم -

 

 ُخاالشتزان يغ انطالة فً انزحالد انجبيؼ ة(( أَشطخ تزفُهُخ

 االشتزان يغ انطالة فً ػًم األسىاق انخُزَخ
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 منسق الجودة/

 

 د/أمل يوسف             

 

 

 

 

 رئيس القسم/
 
 

 أ.م.د/ناهد فكري حسن خضر  

 


