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 التدريس أعضاء هيئة  -أولاً :
 

 أستــــاذ مساعـــد عدد مــــــــدرس عدد
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 ا.م.د/ناهد قنديل .1 هالة احمد عبد الرحمن  .1

 )اعارة( ا.م.د/نيرة طنطاوى .2 هناء السيد حسين  .2

   شيماء احمد عوض)اعارة(  .3

   منى الهادي )اعارة(  .4

   فاديه أحمد عبدا لقادر)اعارة(  .5

   أسماء إبراهيم ابوسعده  .6

   تح هللا مصطفىمروه ف  .7

   هند السيد السيد  .8

   وفاء وهدان  .9

   نورا إبراهيم إبراهيم )رعاية طفل(  .10

   أمينة عبد الفتاح )رعاية طفل(  .11

   عايده فريد)مرافقة زوج(  .12

   مصطفى محمد زناتى  .13

العدد 

 الفعلي
7 

العدد 

 الفعلي
1 
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 أعضاء هيئة التدريس يمعاون -ثانياً : 
 

 س مساعدمـــدر عدد
 عدد

 معيــــد 

 منى عبد الغنى   .1 رضا عبد الهادي  سارة  .1

 أميره السيد  .2 مروه محرز محمود  .2

 )اجازة وضع( ايه احمد  .3 أسماء محمد محمد  .3

  أسماء احمد  .4 (رعاية طفل)شيماء محمد عوض  .4

 آيات محمد فهمى  .5 إيمان ياسر  .5

 سارة السيد حجازى  .6 يينجوى يح  .6

  وضع( )اجازة رحاب فاضل على  .7  

 حنان العشرى  .8  

 منار محمود  .9  

 (رعاية طفل) سارة صبح محمد  .10  

 أسراء عوض   .11  

 أفنان عطية   .12  

 )مهمة علمية( محمد هشام  .13  

 فاطمة محمد   .14  

 نورا محمد   .15  

 (رعاية طفل)أية على   .16  

 أماني محمد  .17  

 اسماء جمال  .18  

 شيماء ناجي  .19  

العدد 

 الفعلي 
5 

العدد 

 14 الفعلي

 

 

 
 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه  -ثالثاً :

 الماجستير :أولا

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الجامعة

 مني عبد الغني

Development Fluids And Electrolytes 

Standers For Critical Care Nurses At 

Emergency Hospital 

 

 قنديل ا.م.د/ ناهد عطيه

 أماني محمد شبلا.د/

 د/هند السيد السيد

2016 

 

 

 المنصورة
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 أميرة السيد السيد

 

Effect of Foot Reflexology on 

Physiological Parameters and 

Mechanical  Ventilation Weaning Time 

in Patients Undergoing Open Heart 

Surgery. 

 ا.د/ ناهد قنديل

 د/ وفاء وهدان
 المنصورة 2017

 أية أحمد حسن

Comparison Between Glasgow Coma 

Scale and Full Outline of 

Unresponsiveness Score in Prediction 

of Trauma Patients Outcome in 

Intensive Care Units. 

 ا.د/ ناهد قنديل

 د/ هناء حسين
 المنصورة 2017

 ايات محمد فهمي

The effect of passive range of motion 

exercises on hemodynamic parameters 

of mechanically ventilated patients . 

 

 ا.د/ ناهد قنديل
 د/ أسماء ابراهيم

 المنصورة 2018

 اسماء احمد رمضان

The practice of tracheostomy nursing 

care for critically ill patients in 

intensive care units 

 قنديلا.د/ ناهد 

 د/هالة عبد الرحمن

 المنصورة 2018

 سارة السبد حجازي

The effect of cryoanalgesia on pain 

intensity associated with arterial blood 

gases puncture among non_verbal 

critically ill patients . 

 ا.د/ ناهد قنديل

 د/هند السيد السيد

 المنصورة 2018
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 دكتوراهال :ثانياً 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الجامعة

 مروة محرز محمود

Effect of Design Physical 

Restrain Protocol on Critical 

Care Nurses Knowledge & 

Practice at Mansoura 

Emergency Hospital 

 ا.د/ عزة السوسي

 ا.د/ عامر عطيه

 د/ شيماء أحمد
 المنصورة 2016

 أسماء محمد محمد

Effect of Education Session 

about Early Mobilization of 

Critically Ill Patients on 

Nurses Knowledge & 

Practice 

 ا.د/ وفاء جميل

 ا.د/ ناهد قنديل

 د/ أسماء ابراهيم
 المنصورة 2017

سارة رضا عبد 

 الهادي 

Effect of Implementing 

Ischemic Stroke Nursing 

Management Protocol on 

Critical Care Nurses' 

Knowledge and Practices 

and Patients Outcome. 

 ا.د/ وفاء جميل

 ا.د/ ناهد قنديل

 د/ فادية أحمد
 المنصورة 2017

 ياسر إيمان

 

The Effect of Implementing 

Ventilator Bundle on Critical 

Nurse' Performance and 

Early Weaning of Patients 

with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease . 

 ا.د/ ناهد قنديل

ا.د/ عمرو عبد الحميد 

 معوض

 د/ هناء حسين

 المنصورة 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :القسم  ا رابعاً : المؤتمرات العلمية التي شارك فيه

أسماء أعضاء هيئة 

 التدريس
 اسم المؤتمر تاريخ المؤتمر
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 د . هالة عبد الرحمن

3-6/4/2018 
4th international scientific nursing conference'' "Toward A 

Bright Future in Nursing and Health Care"  

13/2/2019 
3rd post graduate international scientific nursing conference" 

Bridging Gap in Scientific Research for Excellence" 

11-14/4/2019 
5th international scientific nursing conference "Road Map for 

Nursing and Health Care 2030" 

 23/2/2018-21 د. هناء حسين السيد
Attendance of The 6th annual congress of the Egyptian society of 

Critical Care& Emergency Medicine, Alexandria university 

 د. أسماء ابراهيم

3-6/4/2018 
4th international scientific nursing conference'' "Toward A 

Bright Future in Nursing and Health Care"  

13/2/2019 
3rd post graduate international scientific nursing conference" 

Bridging Gap in Scientific Research for Excellence" 

11-14/4/2019 
5th international scientific nursing conference "Road Map for 

Nursing and Health Care 2030" 

21-23/2/2018 
Attendance of The 6th annual congress of the Egyptian society of 

Critical Care& Emergency Medicine, Alexandria university 

 د. مروة فتح هللا

3-6/4/2018 

Oral presentation in the 4th international scientific nursing 

conference'' "Toward A Bright Future in Nursing and Health 

Care"  

13/2/2019 
3rd post graduate international scientific nursing conference" 

Bridging Gap in Scientific Research for Excellence" 

11-14/4/2019 
5th international scientific nursing conference "Road Map for 

Nursing and Health Care 2030" 

21-23/2/2018 
Attendance of The 6th annual congress of the Egyptian society of 

Critical Care& Emergency Medicine, Alexandria university 

 د. هند السيد منصور

3-6/4/2018 
4th international scientific nursing conference'' "Toward A 

Bright Future in Nursing and Health Care"  

13/2/2019 
3rd post graduate international scientific nursing conference" 

Bridging Gap in Scientific Research for Excellence" 

21-23/2/2018 
Attendance of The 6th annual congress of the Egyptian society of 

Critical Care& Emergency Medicine, Alexandria university 

 د. وفاء وهدان

3-6/4/2018 
4th international scientific nursing conference'' "Toward A 

Bright Future in Nursing and Health Care"  

13/2/2019 
3rd post graduate international scientific nursing conference" 

Bridging Gap in Scientific Research for Excellence" 

21-23/2/2018 
Attendance of The 6th annual congress of the Egyptian society of 

Critical Care& Emergency Medicine, Alexandria university 

 د. مصطفى زناتى

3-6/4/2018 
4th international scientific nursing conference'' "Toward A 

Bright Future in Nursing and Health Care"  

13/2/2019 
3rd post graduate international scientific nursing conference" 

Bridging Gap in Scientific Research for Excellence" 

11-14/4/2019 
5th international scientific nursing conference "Road Map for 

Nursing and Health Care 2030" 

حضور مؤتمرات و دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس خامسا : 

 بالقسم
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أسماء أعضاء هيئة 

 التدريس

 تاريخ الدورة اسم الدورة

 4/2019 إعداد بنك األسئلةدورة   د . هالة عبد الرحمن

 4/2019 دورة إعداد بنك األسئلة  د. أسماء ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. مروة فتح هللا

 4/2019 دورة بنك المعرفة 

 Education& Research in Critical Care Workshop. The 

6th annual congress of the Egyptian society of Critical 

Care& Emergency Medicine, Alexandria university  

22/2/2018 

 Critical Care Nursing Course Workshop. The 6th annual 

congress of the Egyptian society of Critical Care& 

Emergency Medicine, Alexandria university 

23/2/2018 

 ارة المعرفتة اادد دورة تدريبية علي كيفية استتددا  وواعتد البيانتام ومصتادر

 العامة للمكتبام بالتعاون مع مكتب تطوير البحوث 

20/3/2018 

   ورشتتة عمتتن بعنوانقحقتتوك الملكيتتة الفكريتتة وبتتراءام ابحتتترا  فتتي البحتت

 العلميقمكتب الملكية الفكرية وبراءام ابحترا  بجامعة المنصورة 

9/4/2018 

 New Trends in Cancer: Advances, Challenges and New 

Therapeutic Approaches Workshop. Faculty of 

Pharmacy, Mansoura university( workshop).  

15/4/2018 

  ورشة عمن بعنوانقدور الملكية الفكرية وبراءام ابحترا  في دعم البح 

 العلميق بجامعة المنصورة  

16/4/ 2018  

 جامعيتة بالتعتاون متع مركت  ورشة عمن بعنوانقإدارة المداطر فتي المنآت م ال

 السالمة والصحة المهنية  بجامعة المنصورة 

22/4/ 2018      

 Training program on HOW CAN YOU READ ECG 

EASILY?  

15/9/ 2018  

 

 Training program on PREPARING CLINICAL 

PATHWAY FOR CRITICALLY ILL PATIENTS  

13-14/10/2018   

 

 Training program on CARDIAC DYSRHTHMIAS  15/12/ 2018 

 4/2019 دورة إعداد بنك األسئلة  د. هند السيد منصور

 4/2019 دورة إعداد بنك األسئلة  د. وفاء وهدان

 4/2019 دورة إعداد بنك األسئلة  د. مصطفى زناتى

 

 

 

 

 سادسا : المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم
 

 الفروة ا المكان التدريساسم عضو هيئة  المقرر
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 تمريض العناية الحرجة

 (الفصل الدراسي األول)
 

                 ا.م.د/ناهد عطيه 
 د.هناء حسين السيد 

 المستوي الرابع/ كلية التمريض د.هند السيد منصور 
 المعدلة 2002ساعات معتمده والئحة 

 

 تمريض العناية الحرجة
 الثانى( الفصل الدراسي)

                 اهد عطيه .م.د/نا

 د.هناء حسين السيد 

 د.هند السيد منصور 

 

 إسعافات أولية

 

 د.مروه فتح هللا
 د.وفاء وهدان 

 المستوي االول / كلية التمريض
 ساعات معتمده

 أخالقيات مهنة التمريض
 د. هالة عبد الرحمن

 د.اسماء ابراهيم  

 المستوي االول / كلية التمريض

 ساعات معتمده

 تقييم الصحة فى التمريض
 د.اسماء ابراهيم

 مصطفي زناتيد.

 المستوي االول / كلية التمريض

 ساعات معتمده

 
 تمريض الطوارئ

 

 
 

 د. هالة عبد الرحمن

 د.وفاء وهدان

 مصطفي زناتيد.

 المستوي الثاني / كلية التمريض
 ساعات معتمده

 تمريض عناية حرجة

 (الفصل الدراسي األول)

 هيمد.اسماء ابرا

 د.وفاء وهدان
 الدبلوم التخصصى

 تمريض عناية حرجة
 (الفصل الدراسي الثاني)

 د/ هند السيد
 د.وفاء وهدان

 الدبلوم التخصصى
 

 تقييم الصحة فى التمريض

 (الفصل الدراسي األول)

 د.اسماء ابراهيم

 د.وفاء وهدان
 الدبلوم التخصصى

 تقييم الصحة فى التمريض
 (الفصل الدراسي الثاني)

 .اسماء ابراهيمد

 
 الدبلوم التخصصى
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 سابعا : الطلاب المستفيدين من القسم

 اسم المقرر

نسبة أعضاء  عدد الطالب

هيئة التدريس 

 إلى عدد الطالب

استمارة 

استطالع 

 الرأي
الفصل الدراسي 

 األول

الفصل الدراسي 

 الثاني

اإلسعافات األولية 

 والحوادث
---- 495 1  :248 

المستوى 

 األول

 187:  1 560 ----- تمريض الطوارئ
المستوى 

 الثاني

تمريض الحاالت 

 الحرجة
236 260 

المستوى  85:  1

 86: 1 الرابع

أخالقيات مهنة 

 التمريض 
---- 406 1  :203 

المستوى 

 األول

تقييم الصحة فى 

 التمريض 
--- 493 1  :247 

المستوى 

 األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رك فيها القسم: الأنشطة التي شاثامنا

 التاريخ المكان المشارك النشاط
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 لغير المتدصصين أولية إسعافام دورة

 -: التاليتآمن 

 الحروق 

 الكسور والجبائر 

 .اإلغماء 

 التشنجات 

 التسمم 

 الجروح 

 النزيف واألربطة 

 دا مروة فتح هللا

 

 واعة المؤتمرام

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 

 في الفترة

الي 2018ا11ا12من

 2018ا11ا13

 -تآمن التالي :أولية  إسعافام دورة

 الحروق 

 الكسور والجبائر 

 .اإلغماء 

 التشنجات 

 التسمم 

 الجروح 

 النزيف واألربطة 

 دا مروة فتح هللا

 

جامعة ب مدينة ال هراء

 المنصورة

 في الفترة

إلى   2018ا10ا28من

 2018ا10ا29

وتآمن  لكبار السنأولية  إسعافام دورة

 -التالي :
 الحروق 

 الكسور والجبائر 

 .اإلغماء 

 التشنجات 

 التسمم 

 الجروح 

 النزيف واألربطة  

 غيبوبه السكر 

 العض واللدغات 

 داهناء حسين السيد
 نادي السعادة

 طلدا
 2018ا11ا28

العاملين  مللممرضاأولية  إسعافام دورة

وتآمن مستآفي المنصورة الجامعي ب

 -التالي :

 مقدمة في اإلسعافات األولية 

 مر الهوائيانسداد الم 

 اإلغماء  

 التسمم 

 الجروح 

 النزيف واألربطة 

 دا مروة فتح هللا

 

 واعة المؤتمرام

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 

 2019ا1ا2إلي  2019ا1ا1

أولية العاملين بمستآفي  إسعافام دورة

 -المنصورة الجامعي وتآمن التالي :
 مقدمة في اإلسعافات األولية 

 انسداد الممر الهوائي 

 غماءاإل  

 التسمم 

 الجروح 

 دا مروة فتح هللا

 

 واعة المؤتمرام

جامعة  –كلية التمريض 

  المنصورة

إلي  2019ا1ا17

 2019ا1ا21

 التاريخ المكان المشارك النشاط
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وتآمن  المكثفة وليةاأل سعافاماد دورة

 -التالي :
 انسداد الممر الهوائي 

 اإلغماء  

 التسمم 

 الجروح 

 النزيف واألربطة 

 لسكرا غيبوبة 

 العض واللدغات 

 دا مروة فتح هللا

 دا مصطفي زناتي

 واعة المؤتمرام

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

الي 2019ا2ا24

 2019ا2ا25
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: توزيع أعضاء القسم على مجموعات التدريب العملي تاسعا

 :و الرابع و الثاني لمستوي الأولل
 

أعضاء هيئة 
 التدريس

 و الهيئة المعاونة 

 ريبأماكن التد

 المستوي الرابع المستوي الثاني المستوي األول

 سارة رضام.م/ 
 معامل الكلية

 مستشفى الطوارئبعناية الجراحة  استقبال مستشفى الطوارئ

مروه محرز م.م/ 

 محمود
 معامل الكلية

 مستشفى الطوارئبعناية الجراحة  استقبال مستشفى الطوارئ

 معامل الكلية م.م/ أسماء محمد
عناية التخدير واألعصاب بمستشفى  مستشفى الطوارئ استقبال

 الجامعة

  االورامبمركز  الجراحة عناية ئالطواراستقبال مستشفى  معامل الكلية نجوي يحيي /.مم

 ئالطواراستقبال مستشفى  معامل الكلية إيمان ياسرم/ م.
مستشفى ب عنايه الكبد والسكر والقلب

 الباطنة التخصصى

 مركز الحروق والتجميل مستشفي الباطنة التخصصيأقسام  م/ منى عبد الغنى
 لنقاهةا مبنيب الجراحة عناية

  مستشفى الباطنه التخصصى معامل الكلية م/اميرة السيد
 مستشفىب عنايه الكبد والسكر والقلب

 الباطنة التخصصى

 مستشفى الباطنه التخصصى معامل الكلية م/ اسماء احمد
مستشفى عناية التخدير واألعصاب ب

 الجامعة

 مبني الباطنة الخاصة أقسام م/ايات محمد
عناية التخدير واألعصاب بمستشفى 

 الجامعة

 النقاهة بنيمب الجراحة عناية مركز الحروق والتجميل أقسام م/ سارة حجازى

 طلخااستقبال مستشفى  أقسام م/حنان العشري
عناية التخدير واألعصاب بمستشفى 

 الجامعة

 معامل الكليه طلخا مستشفي استقبال أقسام م/منار ايوب

 مستشفي العام الجديدعناية االعامة بال مستشفى الباطنه التخصصى معامل الكلية م/ افنان عطيه

 عناية االعامة بمستشفي العام الجديدال النقاههاقسام مبني  أقسام م/ اسراء عوض

 االورامبمركز  ةالجراح عناية مبني الباطنة الخاصة أقسام م/ فاطمه محمد

 عناية االعامة بمستشفي العام الجديدال استقبال طلخا أقسام م/ امانى محمد

 ئالطوار مستشفيب عناية الجراحة مركز الحروق والتجميل مستشفي الباطنة التخصصي أقسام م/ نورا محمد

 الطوارئمستشفى بعناية الجراحة  الطوارئ مستشفي استقبال  الطوارئ أقسام م/ اسماء جمال

 مستشفى الطوارئبعناية الجراحة  النقاهه مبني مستشفي المنصورة الجامعي أقسام شيماء ناجيم/

 التدريب العملي بمعامل الكلية:: عاشرا

 (First Aid) مستوي الأولللالتدريب العملي بمعامل الكلية .1

Procedure Staff's Name 
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- First Aid Kits 

- Primary Survey 

- Secondary Survey 

- Basic Life Support 

- Recovery Position 

- AED  

- Chocking 

- Wound Care 

- Bleeding and    Amputation 

- Bandage  

- Marwa Mehrez 

- Asmaa Mohamed 

- Nagwa Yehyia 

- Eman Yasser 

- Sara Hegazy    

- Ayat Mohammed 

- Sara Hegazy 

- Aya Ahmed 

 Health) مستوي الأولللالتدريب العملي بمعامل الكلية 

Assessment) 

Procedure Staff Name 

- History Taking & Vital Signs 

- Assessment sheet  

- Basic concept  of health assessment 

- Respiratory Assessment 

- Cardiovascular Assessment 

- Neurological Assessment 

- Gastrointestinal Assessment 

- Renal Assessment 

- Musculoskeletal Assessment 

- Marwa Mehrez 

- Asmaa Mohamed 

- Nagwa Yehya 

- Eman Yasser 

- Ayat Mohammed 

- Manar Ayoub 
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 مستوي الثانيللالتدريب العملي بمعامل الكلية .2

 

  مستوي الرابعلللتدريب العملي بمعامل الكلية ا.3

           Staff Name        Procedure 

- Sara Reda 

- Eman Yasser 

- Mona Abd Elghany 

- Amira Elsaid 

- Asmaa Ahmed 

- Ayat Mohamed 

- Hanan Elashry 

 

 

 

- Enteral Feeding  

- Central Venous Catheter Insertion 

- CVP Measurement 
- Endotracheal Intubation & Tube Care  

- Tracheal Tube Cuff  Pressure  
- Arterial Puncture 

- Tracheal suctioning 

- ABG Interpretation  

- Tracheostomy Care 

- Standard Precaution 

- Chest Tube 

- Chest Physiotherapy 

- Arterial Catheter Care 

- Capnogragh  

- Total Parental Nutrition 

- Cardiac Catheterization 

  المعوقـــات:الحادي عشر

Procedure Staff Name 

- Manual Airway Opening. 

- Oropharngeal Airway. 

- Nasopharyngeal Airway. 

- Oxygen Therapy. 
- Inhalation Therapy.  
- Nebulizer  

- ECG. 

- Log Rolling. 

- Advanced CPR. 

- Crash Cart. 

- Emergency Drugs.  

- Suction. 

- Chest Tube. 

- Cervical Collar. 

- DC. 
- Nasogastric Tube Insertion and 

Lavage. 

- Sara Reda 

- Eman Yasser 

- Mona Abd Elghany 

- Amira Elsaid 

- Asmaa Ahmed 

- Ayat Mohamed 

- Hanan Elashry 
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 للتدريب العملي الكافيه عدم توافر األماكن 

 ببالنسبة ألعداد الطال عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عدم كفاية 

 األدوات الخاصة بالتدريب العملي عدم كفاية 

 قاعات تدريس للطلبة داخل المستشفيات عدم كفاية 

    

 حل المعوقات
 للتدريب العملي جديدة ماكنأ فتح 

 االدوات الخاصة بالتدريب العملي  جميعتوفير 

 توفير قاعات تدريس للطلبة داخل المستشفيات 

 

 القسممنسق                                منسق الجودة  

  

   ند عطية ونديأ. .د ا ناه                                                   مصطفي زناتيدا   

 


