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 مقدمة  عن القسم

 سيةالنفجتماعية واإل شاكلللتعرف على الم ساسيةبالمعلومات والمهارات األ البيمد هذا القسم الط

 كذلك فيو يات،المستشفوالجسمانية لكبار السن وكذلك تطبيق العملية التمريضية للعناية بهم في المجتمع

 مع التركيز على الصحة النفسية للمسنين. المؤسسات الخاصةبرعاية المسنين

 

 بالقسم:اء هيئة التدريس أعضالسادة  -أوالً :
 

 أستـــــاذ أستــــاذ مساعـــد مــــــــدرس عدد

1 
أجازة مرافقة د.دعاء السيد فضيله )

 (زوج
 أ.م.د. سعاد حسن عبد الحميد 

 ال يوجد

 د.عزيزة محمود البغدادي 2
 نتداب)إ أ.م.د/ رئيفة رفعت السيد محمد عالم

 داخلي(

  د.ناديه محمد حسن 3

  د.إيمان بليغ معوض 4

  إيمان حسن منير د. 5

  هبه نصحي عبدالعزيز .د 6

  د.نعمت إبراهيم اإلمام 7

  د.دعاء عبد الحميد 8

  سجيده مجدي على احمدد. 9

  هبه احمد محمد الفداويد. 10

  ابراهيم محمد السيد د.سالي 11

 

 

 بالقسم: أعضاء هيئة التدريس يمعاونالسادة  -ثانياً : 
 

 معيــــد مـــدرس مساعد عدد

 أسماء على محمدم/   فاطمة مجدىم.م/  1

 عنان بسيونىهانم رضا م/  مصطفى تاج الملوك سعد  م.م/  2

 أمل صبري م/  حمدأطارق محمد احمد م.م/  3
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 دعاء محمد زين العابدينم/  سميرعبدالعليم شيماءم.م/  4

 محمد إبراهيم عزةم/  نهى فتحي شاهين  م.م/  5

 عزة عبد العني الدسوقيم/  ليلي سالمة سالمه م.م/  6

 

 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه  -ثالثاً :
 

 الماجستير:: أوال 
 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الجامعة

 أسماء على محمد

 

Health Status of Elderly Patients 

with Parkinson's Disease and 

Family Caregiver Burden 

 سعاد حسن عبد الحميد.م.د /أ -1

 دعاء عبد الحميد د/ -2

 

2018 

 المنصورة

رضا صبحي السيد 

عبد اللطيف )أخصائي 

 تمريض(

 

Functional Status and Sleep 

Quality among Elderly Patients 

with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease  

 

 أ.د سعاد حسن عبد الحميد    -1

 د/ عزيزة محمود بغدادى      -2

2018 

 المنصورة

عزة محمد خليل على 

 )أخصائي تمريض(

Nurses' Attitude, Practice and 

Barriers towards Pain 

Management of Elderly Patients 

with Cancer 

 أ.م.د/ سعاد حسن عبد الحميد -1

 د/ إيمان بليغ معوض           - 2

 

2018 

 المنصورة

 

  

 ثانيا :الدكتوراة:
 

 الجامعة تاريخ التسجيل السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 طارق محمد سليم

 

Effect of nursing 

intervention program on 

self-care behavior and 

knowledge of elderly 

arthritic patient 

 ا.د /أميرة أحمد حسنين -1

 مامد/نعمت إبراهيم اإل -2

25/5/2017  

 المنصورة

 نهى فتحي شاهين  

Effect of Aerobic Walking 

Program on Functional 

Capacity of Elderly Patients 

with Osteoarthritis 

 

أ.م.د /سعاد حسن عبد  -1

 الحميد

 مامد/نعمت إبراهيم اإل -2

26/11/2018  

 المنصورة

 

 

 

 :المؤتمرات العلمية التي شارك القسم في إعدادها -رابعاً :
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 عضو هيئة

 التدريس

نوع  اسم المؤتمر

 المؤتمر

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

ا 
حلي

م
ا  

ولي
د

 

أ.م.د/سعاد عبد الحميد 

 حسن

4th international scientific Nursing 

Conference ( Toward a Bright 

Future in Nursing and Health Care)  

 √ 3-6 April 

2018 

قاعة المهدي البسوسي 

مستشفي األطفال جامعة 

 المنصورة وشرم الشيخ

5th international scientific Nursing 

Conference (Road   map of nursing 

and health care 2030)   

 √ 4 April 2019  كلية التمريض جامعة

المنصورة والعين 

 السخنه

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve Excellence"  

التمريض جامعة كلية    √

 المنصورة

د/عزيزه محمود 

 بغدادي

5th international scientific Nursing 

Conference (Road   map of nursing 

and health care 2030)   

 √ 4 April 2019  كلية التمريض جامعة

المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

  3rd postgraduate conference د/نعمت ابراهيم االمام

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve Excellence"  

كلية التمريض جامعة    √

 المنصورة

13 February 2019 

 2nd scientific annual conference for 

gerontological nursing department –

Zagazig university (Healthcare 

challenges for the elderly)  

كلية التمريض جامعة  23/10/2018  √

 لزقازيقا

د/دعاء عبد الحميد 

 عبد المولي

5th international scientific Nursing 

Conference (Road   map of nursing 

and health care 2030)   

 √ 4 April 2019  كلية التمريض جامعة

المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

 سالي محمد السيد /د

 

4th international scientific Nursing 

Conference ( Toward a Bright 

Future in Nursing and Health Care)  

 √ 3-6 April 

2018 

قاعة المهدي البسوسي 

مستشفي األطفال جامعة 

 المنصورة وشرم الشيخ

5th international scientific Nursing 

Conference (Road   map of nursing 

and health care 2030)   

 √ 4 April 2019  كلية التمريض جامعة

المنصورة والعين 

 السخنه
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3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve Excellence"  

√  13 February 

2019 
كلية التمريض جامعة 

 المنصورة

 

م.م/مصطفى تاج 

 الملوك سعد

4th international scientific Nursing 

Conference ( Toward a Bright 

Future in Nursing and Health Care)  

 √ 3-6 April 

2018 

قاعة المهدي البسوسي 

مستشفي األطفال جامعة 

 المنصورة وشرم الشيخ

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve Excellence"  

كلية التمريض جامعة    √

 المنصورة

13 February 2019 

 4th international scientific Nursing م.م /طارق محمد أحمد 

Conference ( Toward a Bright 

Future in Nursing and Health Care)  

 √ 3-6 April 

2018 

قاعة المهدي البسوسي 

مستشفي األطفال جامعة 

 المنصورة وشرم الشيخ

 

  امعيالج تي تمت وأيضاً المدرجة حتى العامالمهمات والزيارات العلمية ال  -خامسا :

 

 المـــــدة المكــــــــــان االســــــــــم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم : -:سادسا 
 

 

 الفرقة / المكان المقرر اسم عضو هيئة التدريس

 ا.م.د. سعاد حسن عبد الحميد
 وافدين ترم أول تمريض مسنين

 ماجستير )تخصصي( التثقيف الصحي 

 د. عزيزة محمود

 

 ماجستير )تخصصي( حلقات نقاشية في مجال التخصص

 ماجستير )تخصصي( الجوانب النفسية واالجتماعية للمسنين

 د.نادية محمد حسن

 ماجستير )تخصصي( تطبيقات تثقيف صحي للمسنين

 ماجستير )تخصصي( المفاهيم الحديثة في تمريض المسنين

 مسنين) ساعات معتمده(تمريض 

 

 الترم ثاني

 

 ) ساعات معتمده( طب مسنين

 
 

 ماجستير )تخصصي( المفاهيم الحديثة في تمريض المسنين

 د/ إيمان حسن
 تمريض مسنين) ساعات معتمده(

 

 الترم ثاني
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 ماجستير )تخصصي( تمريض مسنين

 )ترم أول( تمريض مسنين متقدم -1

 تمريض مسنين د/هبه نصحي عبد العزيز

 ماجستير )تخصصي(

 د/نعمت العشري

 تمريض مسنين) ساعات معتمده(

 

 الترم ثاني

 

 ماجستير )تخصصي( الجوانب النفسية واالجتماعية للمسنين

 ماجستير )تخصصي( حلقات نقاشية في مجال التخصص د/ دعاء عبد الحميد عبد المولى 

 ترم أول تمريض مسنين متقدم  -3

 ماجستير )تخصصي( تطبيقات تثقيف صحي للمسنين د/سجيده مجدي علي 

 ماجستير )تخصصي( التثقيف الصحي 

 د/ هبه احمد الفداوي

 تمريض مسنين) ساعات معتمده(

 

 الترم ثاني

 

 تمريض مسنين
 ماجستير )تخصصي(

 

 
Gerontological Nursing Course Lectures Schedule for master speciality  

 
 Lectures  Date  lecturer 

1.  Introduction to gerontological nursing  7-5-2019 Dr. Eman Hassan 

2.  Scope and standard + Role of gerontological 

nurse  

21-5-2019 Dr. Heba Noshy 

3.  Theories of aging  4-6-2019 Dr. Eman Hassan 

4.  Age related changes (physiological) 11-6-2019 Dr. Heba Noshy 

5.  Age related changes (physiological) 25-6-2019 Dr. Eman Hassan 

6.  Comprehensive geriatric assessment  2-7-2019 Dr. Heba Noshy 

7.  Attitude toward aging  16-7-2019 Dr. Eman Hassan 

8.  Health promotion  30-7-2019 Dr. Heba Noshy 

9.  Health promotion 6-8-2019 Dr. Eman Hassan 

10.  Caring for elders with co morbidities + frailty  13-8-2019 Dr. Heba Noshy 

11.  Caring for elders with co morbidities + frailty 27-8-2019 Dr. Eman Hassan 

12.  Caring for elders with special needs 10-9-2019 Dr. Heba Noshy 

13.  Pain management  17-9-2019 Dr. Eman Hassan 

14.  Polypharmacy and drug safety  24-9-2019 Dr. Heba Noshy 

15.  Legal and ethical issues  8-10-2019 Dr. Eman Hassan 
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16.  Intimacy and sexuality  15-10-2019 Dr. Heba Noshy 

17.  Long term care setting  22-10-2019 Dr. Eman Hassan 

18.  Care of elders in acute care setting  5-11-2019 Dr. Heba Noshy 
 

 
Seminar in the area of Specialty in Gerontological Nursing Course 

Lectures Schedule 

  
Lectures Date lecturer 

1-Course overview  28/4 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

2-Acute care  12/5 Dr. Aziza mahmoud 

 3- Facilitating physiological    balance(digestion )    26/5 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

 4-Life transition and story 

 

2/6 Dr. Aziza mahmoud 

 

  5- Holistic model of  gerontological nursing  16/6 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

  6- Self-care for the gerontological nurse 30/6 Dr. Aziza mahmoud 

 

  7- Legal &ethical issues of gerontological nursing 14/7 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

  8- Sexuality and intimacy 

 

28/7 Dr. Aziza mahmoud 

 

 9- Spirituality 

 

11/8 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

 10- Nutrition and hydration   25/8 Dr. Aziza mahmoud 

 

 11- Rest and sleep   15/9 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

 12- Living in harmony with chronic condition 29/9 Dr. Aziza mahmoud 

 

13-  Rehabilitative care   

 

13/10 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

 14- Family care giving 27/10 Dr. Aziza mahmoud 

 

 15- End-of –life care   10/11 Dr.  Doaa Abd Elhameed 

  16- Long –term care    

  

24/11 Dr. Aziza mahmoud 

 

 

 

 

New Trend in Gerontological Nursing Course Lectures Schedule 
 

 
 No  Lectures  Date  lecturer 

1.  Orientation to course 11-4-2019 Dr. Nadia Hassan 

2.  Course Overview  25-4-2019 Dr. Nadia Hassan 
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3.  Successful aging  2-5-2019 Dr. Nadia Hassan 

4.  Iatrogenesis 16-5-2019 Dr. Nadia Hassan 

5.  Prevention and management of Iatrogenesis  30-5-2019 Dr. Nadia Hassan 

6.  Evidence based practice 13-6-2019 Dr. Eman Baleegh 

7.  Application on evidence  27-6-2019 Dr. Eman Baleegh 

8.  Complementary therapy  4-7-2019 Dr. Eman Baleegh 

9.  End of life issues 18-7-2019 Dr. Eman Baleegh 

10.  Quality improvement in gerontological nursing 1-8-2019 Dr. Nadia Hassan 

11.  Gerontological nurse challenges in the future 29-8-2019 Dr. Eman Baleegh 

12.  New issues in caring older adults 19-9-2019 Dr. Nadia Hassan 

13.  New issues in caring older adults 24-10-2019 Dr. Eman Baleegh 

14.  New issues in caring older adults 7-11-2019 Dr. Eman Baleegh 

15.  New issues in caring older adults 14-11-2019 Dr. Nadia Hassan 

 

Application of Health Education of the elderly Course Lectures 

Schedule  
 

Lectures  Date  Lecturer 

 

Introduction of health education for elderly. 6/5 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Nursing care versus home care.  13/5 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Older adult safety. 20/5 Assist.Prof.Dr. Soad Hassan 

 

Domestic violence.  27/5 Assist.Prof.Dr. Soad Hassan 

 

Public policy, Medicare and Medicaid 3/6 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Health promotion  for elderly. 10/6 Assist.Prof.Dr. Soad Hassan 

 

Barrier to health education 17/6 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Health education method 24/6 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Communication and counseling for elderly  1/7 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Assessment and planning of educational 

program for elderly. 

8/7 Dr.  Sageda Magdy Ali 

 

Implementation of educational program for 

elderly 

15/7 Dr.  Sageda Magdy Ali 
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 سابعا : الطالب المستفيدين من القسم 

 

 عدد الطالب اسم المقرر
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 

 عدد الطالب

 تمريض المسنين )ساعات معتمده(

347 

 )ترم أول(
30:1 

559 

 )ترم تانى(
45:1 

 تمريض مسنين متقدم
270 

 )ترم أول(
22:1 

 

 ا: األنشطة التي شارك فيها القسمثامن
 

 التاريخ المكان المشارك النشاط

 عن الفحوصات الدورية ورشة عمل 
جميع أعضاء قسم تمريض 

 المسنين

كلية  -المؤتمرات قاعة 

التمريض جامعة 

 المنصورة

11/3/2018 

 الوقاية من الزهايمر كيفية ورشة عمل عن

جميع أعضاء قسم تمريض 

 المسنين

 9/4/2018 للمسنين األملدار 

 

ورشه عمل على هامش المؤتمر الدولي 

 لكلية التمريض جامعه المنصورة بعنوان

Patient Safety 

جميع أعضاء قسم تمريض 

 المسنين

مركز الكلى والمسالك 

 البولية

3/4/2018 

ورشه عمل على هامش المؤتمر الدولي 

لكلية التمريض جامعه المنصورة 

 How to Write a Medicalبعنوان

Original Article: Advice from an 

Editor 

جميع أعضاء قسم تمريض 

 المسنين 

 3/4/2018 مستشفى األطفال

المؤتمر الدولي ورشه عمل على هامش 

لكلية التمريض جامعه المنصورة 

 Nutrition and Dietetics inبعنوان

Clinical Practice 

جميع أعضاء قسم تمريض 

 المسنين

 3/4/2018 مستشفى األطفال

ورشه عمل على هامش المؤتمر الدولي 

لكلية التمريض جامعه المنصورة 

 Breast Reconstruction afterبعنوان

Cancer Surgery 

جميع أعضاء قسم تمريض 

 المسنين

 3/4/2018 مركز األورام
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 قافلة صحية عن اإلسعافات األولية للمسنين

جميع أعضاء قسم تمريض  

 المسنين

 2018 -11-28 نادي السعادة بطلخا

 

 
 تاسعا: المؤتمرات التي حضرها أعضاء هيئة التدريس:

 

 انعقادهتاريخ ومكان  اسم المؤتمر اسم عضو هيئة التدريس

 4th international scientific - أ.م.د/سعاد عبد الحميد حسن

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ

3-6 April 2018 

 

 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 التمريض جامعة المنصورةكلية 

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

 4th international   scientific د/ناديه محمد حسن  

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

مستشفي  –قاعة المهدي البسوسي 

 األطفال جامعة المنصورة

 وشرم الشيخ

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

للشبكة العربية المؤتمر الدولي الثالث 

لضمان الجودة في التعليم العالي الذي نظمه 

الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان 

جودة التعليم في دولة الكويت، بعنوان  

التعليم النوعي في القرن الواحد »

والعشرين: فاعلية مؤسسات التعليم العالي 

 في دولة الكويت

-3-29الى 2018-3-27في الفترة من 

2018 
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 «واستثمار المخرجات

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

international scientific  th4 د/عزيزة محمود البغدادي  

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة

 وشرم الشيخ

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

international scientific   th4 د/إيمان بليغ معوض   

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ

3-6 April 2018 

 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)  

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 
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Research to Achieve 

Excellence"  

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

 4th international scientific د/ ايمان حسن منير  

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ  

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

 5th international scientific د/هبه نصحي عبد العزيز

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

 2nd scientific annual conference د/نعمت إبراهيم اإلمام 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 
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elderly) 

4th international scientific 

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ 

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

international scientific   th4 د/ دعاء عبد الحميد

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ  

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

international scientific   th4 د/ سجيدة مجدي علي 

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ  

3-6 April 2018 
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5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

international scientific   th4 د/هبه احمد الفداوي

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ  

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  

"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

 كلية التمريض جامعة المنصورة

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

international scientific   th4 د/سالي محمد السيد

Nursing Conference ( Toward a 

Bright Future in Nursing and 

Health Care) 

قاعة المهدي البسوسي مستشفي األطفال 

 جامعة المنصورة وشرم الشيخ  

3-6 April 2018 

5th international scientific 

Nursing Conference (Road   map 

of nursing and health care 2030)   

كلية التمريض جامعة المنصورة والعين 

 السخنه

11-14 April 2019 

 

3rd postgraduate conference  كلية التمريض جامعة المنصورة 
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"Bridging the Gap in Scientific 

Research to Achieve 

Excellence"  

13 February 2019 

 

2nd scientific annual conference 

for gerontological nursing 

department –Zagazig university 

(Healthcare challenges for the 

elderly) 

 لزقازيقكلية التمريض جامعة ا

23/10/2018 

 

 :تدريب أعضاء القسم: عاشرا
 

 

 الدورات التدريبية اسم عضو هيئه التدريس

  End note عبد الحميد سعاد حسند/أ.م.

 عن مهارات التحليل اإلحصائي دورة سجيده مجديد/ 

 عن مهارات التحليل اإلحصائي دورة هبه احمد محمدد/

 سالي محمد/د

 اإلحصائين مهارات التحليل عدورة

عن فرص الحصول علي مشروعات العلوم دورة

 الطبية والصحية ممولة من االتحاد االروبي

 عن مهارات التحليل اإلحصائي دورة نهى فتحي/.مم

 اإلحصائين مهارات التحليل عدورة ليلى سالمه  /.مم

 بسيونىم/ هانم رضا 
عن فرص الحصول علي مشروعات العلوم دورة

 الطبية والصحية ممولة من االتحاد االروبي

 دعاء محمد زين العابدينم/ 
عن فرص الحصول علي مشروعات العلوم دورة

 ممولة من االتحاد االروبيالطبية والصحية 

 إبراهيمعزة محمد م/ 
عن فرص الحصول علي مشروعات العلوم دورة

 الطبية والصحية ممولة من االتحاد االروبي

 

 

 : توزيع أعضاء القسم على مجموعات التدريب العملي:الحادى عشر

 

 -:األولالترم 

 
Group number Staff  Name 

G 1A سالي محمد /د 
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G 1B 
 مصطفى تاج/د

 د/عزة ابراهيم

G 2A طارق محمد /د 

G 2B 
 د/شيماء سمير

 د/دعاء محمد

G 3A نهى فتحي /د 

G 3B ليلى سالمه/د 

G 4A د/ أسماء علي 

G 4B د/أمل صبري 

Dr/Eman Baleegh 

Dr/Heba Ahmed 
Clinical Coordinators 

 

 -الترم الثاني:
Group number Staff  Name 

G 1A  تاج الملوك سعدد/مصطفي 

G 1B د/عزه ابراهيم شبانه 

G 2A حمدد/طارق م 

G 2B  د/اسماء علي 

G 3A 
 د/شيماء سمير عبد العليم

 د/عزه عبد الغني 

G 3B د/هانم رضا بسيوني 

G 4A /نهي فتحيد 

G 4B د/أمل صبري 

G 5A د/ليلي سالمه سالمه 

Dr/eman Baleegh 

Dr/Heba Ahmed 

Clinical coordinators 

 التدريب العملي بمعامل الكليةي عشر :ناثال
 

 -:األولالترم 
 

Staff Name Conference Place 
 مدرج )ج( Osteoporosis سالي محمد /د

 مدرج )ج( Parkinson exercise م.م/فاطمه مجدي

 مدرج )ج( Parkinson's  Disease مصطفى تاج/م.م

 مدرج )ج( Balance Exercise طارق محمد /م.م

 مدرج )ج( Assistive Devices نهى فتحي /.مم

 مدرج )ج( Safety environment ليلى سالمه/.مم

 مدرج )ج( Stroke م/ أسماء علي

 مدرج )ج( Urinary Incontinence م/دعاء محمد
 مدرج )ج( Osteoarthritis ه/عزة ابراهيم شبانه

 

 -:الثانيالترم 
 

Staff Name Conference place 
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 Balance exercise د/مصطفي تاج الملوك سعد

&Parkinson exercise 

 مدرج )ج(

 مدرج )ج( Osteoporosis د/طارق محمد أحمد

 مدرج )ج( Osteoarthritis  د/شيماء سمير عبد العليم

 مدرج )ج( Assistive devices د/عزه ابراهيم شبانه

 )ج(مدرج  Assistive devices د/هانم رضا بسيوني

 مدرج )ج( Urinary incontinence نهي فتحيد/

 مدرج )ج( stroke د/أمل صبري

 مدرج )ج( Parkinson د/اسماء علي

 مدرج )ج( Fall &safety environment د/ليلي سالمه سالمه

 

Distribution of Gerontological Nursing Course Content (theory) 

1stSemester Credit hours - Fourth level 2018/2019 

Staff Name Date Topic 
Dr: Soad Hassan 30/9/2018 - Course objectives & Introduction to aging& 

Aging population 

Dr: Aziza Mahmoud 7/10/2018 - Physiological changes of aging1 

Dr: Nadia Hassan 14/10/2018 - Physiological changes of aging 2 

Dr: Nadia Hassan 21/10/2018 - Psychological changes of aging 

Dr: Sageda Magdy  28/10/2018 - Health promotion  

Dr: Aziza Mahmoud 4/11/2018 - Communication 

Dr: Aziza Mahmoud 11/11/2018 - Family caregiving  

-  Attitude toward Aging                                                                                                                                                                                                                                                          

Dr: Sageda Magdy 18/11/2018 - Elderly abuse  

- Relocation 

Dr: Sageda Magdy 25/11/2018 - Dementia 

 

Staff  responsible for clinical teaching:- 

 Dr. Eman Baleegh(Clinical course coordinator) 

 Dr.Heba Ahmed Mohammed Elfedawy(Clinical course coordinator) 

 Sally Mohammed 

 Fatma Magdy 

 Moustafa Tag EL-MelookSaad 

 Tarek Mohammed Ahmed 
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 Shaima Samir Abdel-Alim 

 NohaFathy 

 Laila Salama 

 Asmaa Ali 

 HanemReda 

 Aml Sabry 

 Azza Shabana 

 Doaa Mohammed 

 Azza Abd elghany   

Clinical Areas for Gerontological Nursingtraining (1st Semester  

Credit hours - Fourth level  2018/2019;- 

 Mansoura General Hospital 

 Specialized Medical  Hospital  

 Ophthalmology center  

 Oncology Center  

 El -Amal Elderly home 

Distribution of Gerontological Nursing Clinical Course 

Content1stSemester Credit hours - Fourth level 2018/2019 

Staff Name Topic 

Moustafa Tag EL-Melook  Parkinson's  Disease  

Doaa Mohammed  Urinary Incontinence  

Sally Mohammed Osteoprosis 

Azza Shabana Osteoparthritis 

Noha Fathy Assistive Devices  

Tarek Mohammed Balance Exercise 

Asmaa  Ali Stroke 

Laila Salama Safety environment 

Fatma Magdi Parkinson exercise 

 

2-Advanced Gerontological Nursing course 



19 

 

Course objectives:- 

This course aims to provide students with information and skills of aging 

theories and the physical, emotional and social changes that are associated 

with aging process. In addition to the most common health problems among 

elderly persons and the required nursing intervention for elderly and their 

families 

Distribution of Advanced Gerontological Nursing Course Content 1st 

Semester Credit hours - 2018/2019  

Staff Name Date Topic 

Dr: Heba Noshy 2018/10/2 - Introduction to gerontological nursing  

Dr: DoaaAbdelhameed 2018/10/9 - Theories of aging  

Assist. Prof. Dr : Soad Hassan 2018/10/16 - Ethical principle and legal issues in 

Gerontological nursing  

Dr:Heba Noshy 2018/10/23 - Mental health  

Dr:Neamit El Ashri 2018/10/30 - Communication with elderly 

Dr:Neamit El Ashri 2018/11/6 - Healthily life style  

Dr: Heba Noshy 2018/11/13 - Elderly abuse and Falls 

Dr: DoaaAbdelhameed 2018/11/20 - Palliative care 

 

Staff responsible for clinical teaching:- 

 Dr: Neamit El Ashri(Clinical course coordinator) 

 Sally Mohammed 

 Fatma Magdy 

 Moustafa Tag EL-MelookSaad 

 Tarek Mohammed Ahmed 

 Shaima Samir Abdel-Alim 

 NohaFathy 

 Laila Salama Salama 

 Asmaa Ali 

 HanemReda 

 Aml Sabry 

 Azza Shabana 



20 

 

 Doaa Mohammed 

Students activity assignment for advanced Gerontological Nursing 

(clinical) 2018/2019 

Assignment Responsible staff Group 

No 

Balance exercise and immobility problems Dr/ Fatma Magdi 1.  

Breast cancer & Parkinson exercise Dr/ Moustafa Tag 2.  

Prevention of falls and Alzheimer diseases Dr/ Tarek Selim 3.  

Osteoporosis & safe use of medication Dr/ Sally Mohammed 4.  

Pneumonia and periodic medical checkup Dr/ Shimaa Samir 5.  

Diabetes complication & osteoarthritis Dr/ NohaFathy 6.  

environmental safety Dr/ Laila Salama 7.  

Vision problems & communication with elderly 

with special needs 

Dr/ Asmaa Ali 8.  

Stoke  Dr/ HanemReda 9.  

Hypertension  Dr/ Aml Sabry 10.  

colorectal cancer Dr/Doaa mohamed 11.  

Depression, anxiety & oral health Dr/Azza shabana 12.  

 

 عشر:المعوقـــات: لثالثا

 

  (الكلية)معامل  العملينقص أماكن التدريب 

 نقص المستلزمات الخاصة بالتدريب العملي 

  لتمويل المادي لورش العمل و األنشطة بالقسماضعف 

  عدم كفاءة الطابعات بالقسم 

  نقص أجهزه الكمبيوتر 

 ( مع أعداد أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاو2عدم تناسب مساحه غرف القسم )نة بالقسم غرفه

 باإلضافة إلى ضيق المساحة 

 يمية عدم وجود مكان كاف بالقسم الستيعاب جميع األوراق الخاصة بالطالب والعملية التعل 

 المقترحات: -عشر: رابعال

  عها بالمستلزمات الخاصة بالتدريب العملي و عرضها علي مجلس الكلية و وضعمل تقرير

 بالخطة الخمسية للكلية.
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  ل بمعاماكن للتدريبةأمتاحوالتنسيق معه إل مخاطبه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

 بالعام الجديد.الكلية

  مخاطبه أمين الكلية بحاجه القسم لتصليح الطابعات بالقسم 

 ين الكلية بطلب أجهزه كومبيوتر حديثه ألعمال القسم مخاطبه أم 

 القسم رئيس
 

 ن عبدالحميد.م.د/سعاد حسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


