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 هخ  عي القطنهقد

قسم إدارة التمرٌض هو أحد أقسام كلٌة التمرٌض. هذا القسم ٌمكن طالب الكلٌة من  ..

اكتساب المعرفة و المهارة و ممارسة مبادئ اإلدارة كً ٌكونوا مدٌرٌن وقادة وباحثٌن 

قسم إدارة التمرٌض ٌمهد الطلبة وٌعدهم  ،مجال التمرٌض. وعلى الجانب اآلخرجٌدٌن فً 

رجوا قادة على درجة من الكفاءة العالٌة حتى ٌساهموا فً تطبٌق المعرفة و البحث لكً ٌتخ

العلمً الذي ٌخدم المجتمع. و باإلضافة إلى ذلك، ٌمنح القسم درجتً الماجستٌر و الدكتوراه 

 للطالب عن طرٌق التعلٌم المستمر.

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 أعضبء ُ٘ئت التدرٗس  -أّالً :
 

 بذـــــأضت دـــبذ هطبعــــأضت درشــــــــه عدد

17 

  ()اجبزةد/ ُبلت جببر

 )اجبزة(الس٘د د/ّسبم احود

 )اجبزة(د/ رضب شحبتَ الس٘د

 )اجبزة(د/سحر حسي حسي

 د/ًِبد سعد الْك٘ل

 الس٘د البسطْٗسٔ الطبُرةد/

 هبٗسَ فكرٓ احودد/

)اجبزح الصببحٖد/حٌبى الس٘د 

 (وضع

 د/ابراُ٘ن عبد اللط٘ف

 د/اسوبء هصطفٔ

 

.م.د/ ًرفبًاااااب أ٘ااااا  )أجااااابزة ا

 (هرافقت زّج

 سل٘ن فتحٖأ.م.د/ ّفبء 

 ا.م.د/ أحالم الشبعر

 د/ عْاطف حسي ا.م

 

.د/ ُبلاااااااات جباااااااار ا

 ()إعبرة

 أ.د/ عب٘ر زكرٗب 
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 هعبًّْ أعضبء ُ٘ئت التدرٗس -ثبً٘بً : 
 

 ٌـــصبئأخ هعَــــدح  هـــدرش هطبعد عدد

 فبتي ادود-1 12

 )رعبٍخ طفل(إضالم ضبهخ-2

 )اجبزح نا لوٌع أهَرٍ عجد-3

 وضع(

 أهٌََ دطي-4

)إجبزة رعبٗت هودوحٌُبء -5

 طفل(

 ُجَ رثَع-6

 )رعبٍخ طفل(ُدى رضب-7

)اجبزح                 ًورا عبطف

 وضع(

 أضوبء علواى

 ُبًن هذود

 فبٍسٍ هوضي 

 غبدح هذود

........... 

 

 

 التسج٘ل لدرجت الوبجست٘ر ّالدكتْراٍ  -: ثبلثبً 

 

 الوبجست٘ر :أّال
 

 الجبهعخ تبرٍخ التطجَل الطبدح الوشرفَي عٌواى الرضبلخ اضن الطبلت

 Factors affecting ىدى رضا

accreditation program 

on oncology center 

 فتحٖأ.م.د/ ّفبء 

 سل٘ن
 د/ ُبلت جببر

 المنصورة 7/9/2016

سعدية  
 ىالشبراو 

The relationship 

between leadership style 

and nursing staff loyalty 

at Mansura health 

insurance  hospital 

د/عب٘ر 0ا 

 زكرٗب

 

 الطبُرةد/

الس٘د 

 البسطْٗسٔ

 المنصورة 5/6/2017
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عايدة طو  
 محمود

Effect of job 

consencaniace and time 

pressure 

On patient safety 
 
 

/ أحالم ا.م.د

 الشبعر

د/ًِبد سعد 

 الْك٘ل

 المنصورة 5/6/2017

سعاد عبد  
 العال

The relationship 

between educational 

climate and nursing 

student achievement in 

nursing schools at 

Dakahlia governorate 

د/سحر 0ا

 حودٓ

 الطبُرةد/

الس٘د 

 البسطْٗسٔ

 المنصورة 30/11/2016

 Role of negative نورا عاطف

affectivity and incivility 

behavior of incidence of 

counter productive work 

place behavior among 

nurses 

ا.م.د/وفاء فتحي 
 سميم

 الطبُرةد/

الس٘د 

 البسطْٗسٔ

 المنصورة 30/8/2017

 

 

 الدكتوراه  :ً ثانيا
 

 الجبهعخ التطجَل تبرٍخ الطبدح الوشرفَي عٌواى الرضبلخ اضن الطبلت

سماح عبد  
 الرحيم

 

Clinical 

supervision and 

nursing student 

achievement 

 

ا.م.د/ أحالم 

 الشبعر

الس٘د  الطبُرةد/

 البسطْٗسٔ

 

 المنصورة 7/11/2016

أميرة عبد  
 المنعم

Developing and 

validating 

standards for 

clinical learning 

 ا.م.د/وفاء فتحي سميم
 

4/1/2016  
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environment at 

nursing faculty  

محمد جمال عبد  
 السحراوى  

Effect of 

marketing program 

on total quality 

management 

practice at 

Mansura university 

hospital 

 ا.م.د/وفاء فتحي سميم
 د/ عْاطف حسي

30/8/2015  

 Development of إسالم سامح  

core competency 

standards for first 

line nurse mangers 

in intensive care 

units 

 ا.م.د/وفاء فتحي سميم
 د/ًِبد سعد الْك٘ل

 المنصورة 18/6/2017

 Appling lewin امينة حسن

change mangment 

theory to improve 

patient discharge 

plane 

 ا.م.د/وفاء فتحي سميم
 د/ عْاطف حسي

 المنصورة 30/8/2017

 Designing and ممدوح  ىناء  

validity of head 

nurse managerial 

skill guidance 

 ا.م.د/ أحالم الشبعر
 د/ الطاهرة السيد

 

 المنصورة 30/8/2017
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 الوؤتوراد العلوَخ -اثعبً :ر
 

  كلَخ الهؤتور 

اضن عضو َُئخ 

 التدرٍص
 رــاضن الوؤتو

 داًعقبهكبى 

 الوؤتور
 بدــتبرٍخ االًعق

المؤتمر الدولي الرابع   /عبير زكرياد
 لكمية التمريض

  كمية التمريض
 جامعة المنصورة

 

2017/2018 

 

 
 ا.م.د/وفاء فتحي سميم

 

  المؤتمر األول لقسم
 إدارة التمريض

  لقسم المؤتمر األول
 إدارة التمريض

  المؤتمر الدولي
 الرابع 

  كمية التمريض
 جامعة بورسعيد

  كمية تمريض
 جامعة السويس

 التمريض  كمية
 جامعة المنصورة

 

2017/2018 

 
 
 

 ا. م.د. أحالم الشاعر

 

 

1-nursing 

research 

:future 

prospect 

2-the role of 

nurse manager  

in maintaining 

quality and 

managing risk 

 جامعو طنطا 
 كميو التمريض   

 
 

 ةالجامعة الحديث 
كميو  لمتكنولوجيا
 التمريض

2017/2018 
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 طف حسند. عوا  - ورشة عمل  بعنوان

نحو صحة أفضل 

لمعاممين بالجامعة تبع 

قطاع خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 - ورشة عمل  تبع
وحدة التعميم 

االلكتروني بعنوان 
استخدام السبورة 

 التفاعمية

 جامعو المنصورة 

 كميو التمريض 

2017/2018 

 

 كل أعضاء هيئه 
 التدريس

 -  المؤتمر الدولي
 الرابع

 جامعو المنصورة 

 كميو التمريض 

 

 

 

يشارك القسم في   التي شارك أو  وورش العمل    المؤتمرات العلمية  -خامساً :
 إعدادىا

 

 تبرٍخ االًعقــبد اضن الوؤتوــر اضن عضو َُئخ التدرٍص

 فكرى مايسهد/
 

 ظروف العمل  تأثير
 لمممرضات أداءعمى 

 شير ديسمبر 

ات االحتراق واستراتجي  م.م/اسالم سامح
التكيف بين أعضاء 

 الفريق التمريضي

  2018شير فبراير 
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 العام    حتىوالزيارات العلمية التي تمت وأيضاً المدرجة  الميمات     -سادساً :
  2012-2012الجامعي              

 

 المشروعات البحثية الجاري العمل بيا والمتعاقد عليو بالجامعة  -سابعاً :
 

 زائريناألساتذة األجانب ال  -ثامناً :
  

 المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم    -تاسعا
اضن عضو 

 َُئخ التدرٍص
 / الوكبىالفرقخ  الوقرر

 د/عبير زكريا

  1إدارة التمريض 

 استيراجيات تدريس 

 إدارية تاستراتجيا 

 إدارة تمريض 

 ثالثة /كمية التمريض
 تخصصي ماجستير
 تخصصي ماجستير

 المعيد الفني الصحي

 تحىد/ وفاء ف
 

 يادة  ق
 حمقات نقاشية 

 اعداد وتطوير المناىج 
  التمريض العام  فيندوات 
  التمريض الدقيق فيندوات 

 نظريات  
 الدراسة التخصصية 
 ادارة التمريض 

 

 ثالثة /كمية التمريض
 تخصص ماجستير
 تخصص ماجستير

 دكتوراه
 دكتوراه
 دكتوراه

 معيد فنى صحى بالمنصورة
 الفرقة الثانية معيد فنى تمريض

 
د/ أحالم محمود 

 الشاعر

 - 1إدارة ا لتمريض 
 -مفاىيم حديثة 
 -نظريات التمريض 

 ثالثة /كمية التمريض 
 تخصصي ماجستير 

 تخصصي ماجستير 
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 د. عواطف حسن

  1إدارة التمريض 

 استراتيجيات إدارية 

 حمقات نقاشية 

 اقتصاد صحي ومستشفيات 

   إدارة التمريضمبادئ 

  التواصلللللللللللللللل بالبيئلللللللللللللللة الصللللللللللللللللحية
 تخصصية

  التللللللللللللللدريب عملللللللللللللللى راس العملللللللللللللللل
 تخصصية 

  القيللللللللللللللللللللللللادة واالدارة بالبرنللللللللللللللللللللللللامج
 التخصصى 

 

 ثالثة /كمية التمريض
 ثالثة /كمية التمريض
 تخصصي ماجستير
 تخصصي ماجستير

 صحىمعيد فني 
 معيد فني صحى

 
 معيد فني صحى 

 
 معيد فني تمريض

 د. مايسه فكري

  2إدارة التمريض 

 تطبيقا تكنولوجيا 

  تمريضنظريات إدارة ال 

 إدارة التمريض 

 ثالثة /كمية التمريض
 ثالثة /كمية التمريض
 تخصصي ماجستير

 رالمعيد الفني الصحي بفارسكو 

 د/نهاد الوكيل

 القيادة 

 تطبيقات تكنولوجيا 

 مفاىيم حديثة 

 اعداد وتطوير المناه 

 نظم خدمات صحية 

 ثالثة /كمية التمريض
 ثالثة /كمية التمريض

 تخصصي ماجستير 
 تيرتخصصي ماجس

 تخصصى ماجستير

د / الطاهرة السيد 
 أبو حبيب

 تطبيقات تكنولوجيا 

 إدارة التمريض 

 اعداد وتطوير المناىج 

 نظم خدمات صحية 

 ثالثة /كمية التمريض
 ثالثة /كمية التمريض
 تخصصى ماجستير
 تخصصى ماجستير
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 د/حنان الصباحى
 قيادة 

 إدارة التمريض 
 ثالثة /كمية التمريض

 ضثالثة /كمية التمري

 د/اسماء مصطفى
 تطبيقات تكنولوجيا 

 إدارة التمريض 
 ثالثة /كمية التمريض
 ثالثة /كمية التمريض

د/ابراهيم عبد 
 المطيف

 إدارة التمريض 

 قيادة 
 ثالثة /كمية التمريض
 ثالثة /كمية التمريض

 
  القسم  الطالب المستفيدين من    عاشراً:

 

 اضن الوقرر
عدد 

 الطالة

ًطجخ أعضبء 

 َُئخ التدرٍص

 عدد إلي

 الطالة

 اضتوبرح اضتطالع الرأً

 560-4 560 ادارة

 الدراسي الطالب بان المقرر  أفاد
ونقاط سمبية نقاط ايجابية  بةيوجد 

وكانت اإلجراءات التصحيحية 
مخاطبة أعضاء ىيئة التدريس 

 بتصحيحيا

 425-2 425 القيادة

 الدراسي أفاد الطالب بان المقرر 
اط سمبية يوجد بة نقاط ايجابية ونق

وكانت اإلجراءات التصحيحية 
مخاطبة أعضاء ىيئة التدريس 

 بتصحيحيا

 410-2 410 تكنولوجيا المعمومات
 الدراسي أفاد الطالب بان المقرر 

يوجد بة نقاط ايجابية ونقاط سمبية 
وكانت اإلجراءات التصحيحية 
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مخاطبة أعضاء ىيئة التدريس 
 بتصحيحيا

 433-2 433 لغة انجميزية
جد اى نقاط ضعف لكي يتم ال يو 

 تصحيحيا

 األنشطة التي شارك فييا القسم الحادي عشر:
 

 التبرٍخ الوكبى الوشبركالٌشبط  اعضبء القطن

 د/ عبير زكريا

 عضو مجمس القسم-1
رئيس كنترول االئحة القديمة -2
 عضو لجنة االخالقيات-3
سكرتير عام ورئيس المجنة -4
المنظمة لممؤتمر الولى الرابع -5

 لكمية التمريض
 عضو لجنة الجودة بالقسم -6
 عضو لجنة الدراسات العميا-7

جامعة 
 المنصورة

2017/2018 

  فتحيد/وفاء 

 رئيس قسم إدارة التمريض-1
عضو لجنة أخالقيات البحث -2

 العممي
عضو مجمس إدارة وحدة -3

 ضمان الجودة بالكمية
 أمين مجمس الكمية-4
الداخمية عضو لجنة مراجعة -5

 ميةبالك
رئيس كنترول المعيد الفنى -6

 لمتمريض
عضو لجنة مرجعة كنترول -7

 الدارسات العميا

 
 
 
 
 

جامعة 
 المنصورة

2017/2018 
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 الشاعر  أحالمد/ 

رئيس لجنة تقيم الورقة -1
 االمتحانية

رئيس لجنة ترتيب الممفات -2
 بالقسم 

 كنترول ساعات معتمدة رئيس-3
عضو مجمس ادارة المعيد -4

 مرضالفنى لمت
  عضو مجمس القسم-5

 جامعة المنصورة

2017/2018 

 د/ عواطف حسن

 

 عضو مجمس القسم-1
 البرنامج التخصصيمدير -2
 رئيس لجنة القيادة والحوكمة-3
عضو مجمس إدارة المعيد -4

 الفني

جامعة 
 المنصورة

2017/2018 

 
 د/ نهاد الوكيل 

 
 

 منسق القسم-1 
 عضو االمتياز-2
عضو لجنة القيادة -3
 الحوكمة الجودةو 
 عضو مجمس القسم-4

 
جامعة 
 المنصورة

 

2017 

 منسق اإلرشاد االكاديمى-1 د/ الطاهرة السيد
 منسق االمتياز-2

 
جامعة 

 المنصورة
2017 

 عضو الجودة-1 د/مايسة فكرى
 

جامعة 
 المنصورة

2017 
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 المقترحات  -:عشر  الثاني
 األسبوع فيتوفير مدرج بكل مستشفى يوم واحد  -
  

 ات  ـــالمعوق  -:عشر  ثالثال
 

 أثناء التدريب العممي بالمستشفياتpost conference) )عدم وجود أماكن لشرح ) -
 
 

    رئيس القسم                                                        
 

 سل٘ن فتحٖأ.م.د/ ّفبء  

 


