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  كلية التمريض جامعة المنصورة قسم تمريض  صحة المرأة  والتوليد

ك
  



 أوال: العملية التعليمية

 : المقررات الدراسية التي ستدرس من قبل القسم

 الفرقة / المكان المقرر هيئة التدريساسم عضو 
استراتيجيات التدريس في  .1 ا.م.د/ ناهد فكرى .1

 .تعليم التمريض

المقرر اإللكترونى لمادة  .2

 تمريض مهنة التوليد

المقرر اإللكترونى لمادة  .3

استراتيجيات التدريس في 

 تعليم التمريض.

المقرر اإللكترونى لمادة  .4

تمريض األمومة وأمراض 

 النساء

 الثاني/ كلية التمريض المستوي .1

 جامعة المنصورة

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .2

 جامعة المنصورة

 المستوي الثاني/ كلية التمريض .3

 جامعة المنصورة

 

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .4

 جامعة المنصورة

 

 تمريض مهنة التوليد .1 ا.م.د/  حنان السيد .2

المقرر اإللكترونى لمادة  .2

 . تمريض مهنة التوليد

تمريض األمومة وأمراض  .3

 .النساء

اتجاهات حديثة فى علوم  .4

 التمريض

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

كلية  /المستوي الثالث  .2

 التمريض جامعة المنصورة

 التخصصية للماجستيرلمرحلةا .3

 المرحلة التخصصية للماجستير .4

 تمريض مهنة التوليد .1 د/ سامية إبراهيم .3

لمادة المقرر اإللكترونى  .2

 .تمريض مهنة التوليد

اتجاهات حديثة فى علوم  .3

 .التمريض

حلقات نقاشية في مجال  .4

 التخصص

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .2

 جامعة المنصورة

 .المرحلة التخصصية للماجستير .3

 المرحلة التخصصية للماجستير .4

التدريس في استراتيجيات  .1 د/إيمان فاضل .4

 .تعليم التمريض

المقرر اإللكترونى لمادة  .2

استراتيجيات التدريس في 

 .تعليم التمريض

تمريض األمومة وأمراض  .3

 .النساء

 علم نفس المرأة .4

المستوي الثاني/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

المستوي الثاني/ كلية التمريض  .2

 جامعة المنصورة

 

 المرحلة التخصصية للماجستير .3

 

 التخصصية للماجستير المرحلة .4

استراتيجيات التدريس في  .1 د/ أمل يوسف .5

 .تعليم التمريض

المقرر اإللكترونى لمادة  .2

استراتيجيات التدريس في 

 .تعليم التمريض

 علم نفس المرأة .3

المستوي الثاني/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

المستوي الثاني/ كلية التمريض  .2

 جامعة المنصورة

 

 المرحلة التخصصية للماجستير .3



 المرحلة التخصصية للماجستير .4 دراسة سكانية .4

تمريض األمومة وأمراض  .1 د/ مروه حمدي .5

 .النساء

تمريض األمومة وأمراض  .2

 النساء.

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

 

 المرحلة التخصصية للماجستير .2

 تمريض مهنة التوليد .1 د/ أحالم جوده .6

المقرر اإللكترونى لمادة  .2

 تمريض مهنة التوليد

 .دراسة سكانية .3

حلقات نقاشية في مجال  .4

 التخصص

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

المستوي الثالث/ كلية التمريض  .2

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير .3

 المرحلة التخصصية للماجستير .4

تمريض األمومة وأمراض  .1 د/ناديه يوسف .7

  .النساء

األمومة وأمراض تمريض  .2

 النساء.

المستوي الثالث كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير .2

فى الممارسات  الطب البديل .1 د/أم هاشم محمود .8

 التمريضية

استراتيجيات التدريس في  .2

 تعليم التمريض

المستوي الثانى/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

 المرحلة التخصصية للماجستير .2

فى الممارسات  الطب البديل .1 رانيا الكردىد/  .9

 التمريضية

المستوي الثانى/ كلية التمريض  .1

 جامعة المنصورة

  

 الدكتــــــــــــــــوراه

 ا.د / أمينة النمر

 ا.م.د/ ناهد فكرى

ندوات تمريض في مجال 

 التخصص العام

 

 

دكتوراه كلية التمريض جامعة 

 المنصورة
 ا.د / أمينة النمر

 ناهد فكرىا.م.د/ 

 ا.م.د/  حنان السيد

ندوات تمريض في مجال 

 التخصص الدقيق

 

 البحث العلمي -ثانياً:

 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه

 :أوال الماجستير

تاريخ  السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 مالحظات الجامعة

 Effectiveness of Using أسماء إسماعيل

Guideline for 

Improving Sleep 

Quality of Pregnant 

Women 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سوزان السعيد

 تمت المناقشة المنصورة 2016



 Effect of modes of سمر جمعة

delivery on couple’s 

sexual function 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ أم هاشم محمود

 تمت المناقشة المنصورة 2016

 Pregnant women in the غادة ابراهيم

left lateral position and 

its effects on fetal 

movements 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ أحالم جودة

6201  تمت المناقشة المنصورة 

 Utilization pattern of م. دينا محمد اسماعيل

antenatal care services 

among rural women 

 ا.د/ أمينة النمر

 د/ أمل يوسف

 تمت المناقشة المنصورة 2017

 Women’s knowledge م. مروة رشاد محمود

and experiences 

regarding pelvic organ 

prolapse 

 ا.د/ أمينة النمر

 د/ ايمان فاضل

 تمت المناقشة المنصورة 2017

 Expectations and دعاء احمد بدوى

Experiences of high 

risk primipara women 

during Childbirth 

 أ. د/ أمينة النمر

 د/ سامية إبراهيم

االنتهاء من  المنصورة 2016

الشكل العام 

 للرسالة

 Genital hygienic هبه مجدى

practices and cofactors 

provoking genital tract 

infection 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ نادية يوسف

 جمع البيانات المنصورة 2017

 ,Knowledge, attitude سميرة عونى

acceptability of 

assisted reproductive 

technology among 

infertile women 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ مروة ابراهيم

 جمع البيانات المنصورة 2017

 Female sexual سمية جمال دهينة

dysfunction during 

reproductive period: 

types and associated 

risk factors 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ أحالم جودة

تم اإلنتهاء من  المنصورة 2018

 جمع البيانات

 Sexual and فاطمة محمد المهدى

psychological health 

of women with 

polycystic ovarian 

syndrome 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

ا.م.د/ سامية ابراهيم 

 عثمان

ا.م.د/رفيق ابراهيم 

 بركات

االنتهاء من  المنصورة 2016

الشكل العام 

 للرسالة

 Knowledge and أمورة سعد الدين

practices of pregnant 

women toward danger 

signs of pregnancy 

إعداد أدوات  المنصورة 2018 ا.م.د/ ناهد فكرى

 جمع البيانات

إعداد أدوات  المنصورة 2018 ا.م.د/  حنان السيد Birth preparedness and أسماء أشرف



complication readiness 

among pregnant 

women attending 

clinic at Menyet El-

Nasr central hospital 

 جمع البيانات د/ أحالم جودة

 Knowledge, attitude إيمان على عثمان

and practices 

regarding oral health 

among pregnant 

women 

 حنان السيد ا.م.د/ 

 د/ أمل يوسف

إعداد أدوات  المنصورة 2018

 جمع البيانات

 Evaluation the health هدى محمد حسانين

practices in pregnancy 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ أم هاشم محمود

إعداد أدوات  المنصورة 2018

 جمع البيانات

 Practicing pelvic tilt م/عبير صالح

exercises on intensity 

of low back and pelvic 

girdle pain among 

pregnant women 

 برتوكولل تسجي المنصورة - ا.م.د/ ناهد فكرى

      

  :ثانياً الدكتوراه

تاريخ  السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 مالحظات الجامعة

نحمده عزت م.م/ 

 عثمان عبدالعزيز

Maternal semi-sitting versus 

lithotomy position during 

second stage of labor 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/تيسير فتحي

امتحانات    المنصورة 2016

 الدكتوراه

نجوى ابراهيم م.م/ 

 مصطفى الفيشاوى

Discharge counselling for 

abortive women using medical 

professionals’ guidelines 

versus traditional instructions 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/تيسيرفتحي

 دد/ حنان السي

امتحانات    المنصورة 2016

 الدكتوراه

هيالء نجيب محمد 

 أحمد عبدالعال

Breast milk versus olive oil and 

its effect on nipple trauma 

among lactating mothers in 

early puerperium 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 فاضل د/ ايمان

امتحانات    المنصورة 2016

 الدكتوراه

سالى عبدالرحمن 

 محمد

Effect of Applied Nursing Care 

Guideline on Prevention of 

Risky Preterm Labor among 

Pregnant Women 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سامية إبراهيم

االنتهاء  المنصورة 2016

من الشكل 

العام 

 للرسالة

 Applying Nursing Care أسماء أنور

Guideline for Hyperemesis 

gravidrum 

 ا.د/ أمينة النمر

 د/ سامية إبراهيم

االنتهاء  المنصورة 2016

من الشكل 

العام 

 للرسالة



 Introducing Standardized أمينة عبد الرازق

Nursing Protocol for Breast 

Cancer Women Receiving 

Chemotherapy 

 النمرا.د/ أمينة 

 ا.م.د/تيسير فتحي

 د/ سوزان السعيد

االنتهاء  المنصورة 2016

من الشكل 

العام 

 للرسالة

 Effect of  kegal’s exercises لواحظ مبروك

during third trimester of 

pregnancy on labor outcomes 

 ا.م.د/  حنان السيد

 عبد الفتاحا.م.د/هالة

 د/ حنان عوض

االنتهاء  المنصورة 2017

من الشكل 

العام 

 للرسالة

م.م/ سماح ناصر 

 عبد العزيز الشورة

Application of Leg Wrapping 

Technique for Prevention of 

Spinal Induced Hypotension 

during Cesarean Section 

جمع  المنصورة 2018 ا.د/ أمينة النمر

 البيانات

 Effect of utilizing hands on م.م/لمياء ربيع

versus off method during 

delivery of fetal head on 

occurrence of perineal tear 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 ةد/ أحالم جود

جمع  المنصورة 2018

 البيانات

 Effectiveness of training سمر عبد الحكم

attachment behavior on the 

relationship between a 

pregnant woman and her fetus 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 ا.م.د/  حنان السيد

جمع  المنصورة 2018

 البيانات

 Effect of social media on م.م/ هبه عبد الرحيم 

pregnant women’s experiences 

and labour outcomes 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/  حنان السيد

إعداد  المنصورة 2018

أدوات 

جمع 

 البيانات

 Effect of breast cancer رانيا البسيونى

guideline on knowledge and 

attitude of healthy women with 

family history 

 ا.د/ أمينة النمر

مها ابراهيم ا.د/  

إعداد  المنصورة 2018

أدوات 

جمع 

 البيانات

إيناس صبرى  م.م/

 البلتاجى

Effect of utilizing developed 

gestational diabetes mellitus 

guideline on pregnancy and 

childbirth outcomes 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ نادية يوسف

تسجيل  المنصورة 

 بروتوكول

    

 ثالثا: أنشطة القسم

 :التدريس

 

 المقررات الدراسية للمراحل الثالثة

 الدكتوراة الماجستير البكالوريوس

أ( التدريس داخل 

 القسم

األمومة  تمريض .1

 وأمراض النساء

 تمريض مهنة التوليد .2

تمريض األمومة  .1

 وأمراض النساء

 علم نفس المرأة .2

ندوات تمريض في  .1

 مجال التخصص العام

ندوات تمريض فى  .2



فى  الطب البديل .3

 الممارسات التمريضية

فى  استراتيجيات التدريس .4

 تعليم التمريض

حلقات نقاشية في مجال  .3

 التخصص

 تطبيقات التثقيف الصحي .4

في المفاهيم الحديثة في  .5

تمريض صحة المرأة و 

 التوليد

دراسة سكانية لألسرة  .6

 والمجتمع

استراتيجيات التدريس  .7

في تمريض صحة المرأة 

 و التوليد 

 تشريح الحوض .8

 علم األجنة و الوراثة .9

 أمراضطب الوالدة و  .10

 النساء

 باثولوجي .11

مجال التخصص 

 الدقيق

ب( التدريس خارج 

 القسم

 تمريض األمومة و الطفولة للمعهد الفني .1

 بالمعهد الفنى تقييم صحى للبرنامج التخصصى .2

 للمعهد الفنى  1تمريض تخصصى متقدم  .3

 للمعهد الفنى )مستشفى الكبد( 1تمريض تخصصى متقدم  .4

األنشطة العلمية التي 

سيشارك القسم في 

 إعدادها

 أ( الندوات

 والمؤتمرات

 

ب( ورش العمل 

 والدورات التدريبية

 

 

 ( انشطة البحثج

 المؤتمرات والندوات التي ستقام في كلية التمريضالمشاركة في  .1

المشاركة في المؤتمرات الخارجية التي ستقام في الجامعات المصرية )جامعة  .2

 وغيرها...........( إسكندرية

 المشاركة في المؤتمرات الدولية .3

 

 

 المشاركة فى كافة األنشطة العلمية التى ستقام داخل وخارج الجامعة

 

 

 

 :كالتالىحثية للقسم  تطبيق الخطة الب

• 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 

أعمال المشاركة في 

 االمتحانات

تمريض األمومة وأمراض النسا ومادة مهنة التوليد ومادة استراتيجيات  مقررامتحانات 

و المواد  فى الممارسات التمريضيةالتدريس والتثقيف الصحي و الطب البديل  

 .التخصصية للماجستير

أنشطة خدمة المجتمع 

 و البيئة

 أنشطة مجتمعية لتوعية طالب المدارس .1

 .تمعية لطالب الجامعاتأنشطة مج .2

 المشاركة في القوافل الطبية على مستوى الجامعة -

 المشاركة في التوعية الصحية واإلرشادية لطالب الجامعة -



 المشاركة في األسبوع البيئي للجامعة -

 :عن الكلية والدراسات العلياأنشطة مجتمعية لتوعية طالب  .3

 سرطان عنق الرحم -

 كيفية استخدام البارتوجرام وميكانيكية الوالدة الطبيعية -

 :عن األمهاتأنشطة مجتمعية لتوعية  .4

 سرطان المبيض -

 سرطان عنق الرحم -

 بطانة الرحم المهاجرة -

 أثناء فترة الحمل والوالدة و فى  فترة النفاس ةالعالمات المنذر -

 الفحص الذاتي للثدي -

قبل إجراء الوالدة القيصرية و العناية الذاتية للسيدات إرشادات صحية للسيدات الحوامل  -

 في فترة النفاس

تطوير أداء أعضاء 

هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالقسم

 المشاركة في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .1

تمريض األمومة  لقسم لمناقشة المستجدات العلمية فىباأسبوعي   لقاء علمىعقد   .2

 وأمراض النسا

 تفعيل طرق التدريس والتقييم الحديثة .3

 اعداد دورات تدريبية لتنمية المهارات العملية  .4

 حث اعضاء هيئة التدريس لحضور دورات وورش عمل وحدة التعليم اإللكترونى .5

 والكلية القسم داخل بالجودة الخاصة األنشطة في المشاركة .6

 Under أنشطة طالبية

 عمل بروشور عن التمرينات الخاصة بفترة الحمل أ(أنشطة علمية

 عمل بروشور عن الرعاية الذاتية أثناء الحمل

 تسمم الحملعمل بروشور عن  

 سكر الحملعمل بروشور عن -

 عمل لوحة قالبة عن سقوط أعضاء الحوض

 عمل لوحة قالبة عن عدوى الجهاز التناسلى

 سكر الحملعمل لوحة قالبة عن 

 الحمل لوحة قالبة عن األنيميا أثناءعمل 

 عمل لوحة قالبة عن تشوهات المشيمة

 عمل لوحة قالبة عن مراقبة الجنين اإللكترونية

 االشتراك مع الطالب فى الرحالت الجامعية ب( أنشطة ترفيهية

 االشتراك مع الطالب فى عمل األسواق الخيرية

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     يعتمد رئيس القسم                                                                                                                منسق الجودة
 

 د / أحالم جودة

 د/ نادية يوسف

 ناهد فكرى حسن/د م.ا.

 


