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 مة  عن القسممقد

قوم القسم بتعليم الطالب قبل وبعد التخرج ليكونوا ممرضين ذو كفاءة عالية ويكون ي ..

الطالب لديه المعلومة والمهارة الالزمة للتواصل والتعامل وتعلم القيادة تحت إطار التغير 

ة المستمر لنظام الرعاية الصحية وذلك من خالل انجاز أعلي مستوى من الممارسات المهني

. و باإلضافة إلى ذلك, يمنح القسم درجتي الماجستير و المتميزة والبحث لخدمة المجتمع

 الدكتوراه للطالب عن طريق التعليم المستمر.

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

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

 لتدريس أعضاء هيئة ا -أوالً :
 

 اذـــــأست دـــاذ مساعــــأست درســــــــم عدد

17 

  ()اجازةد/ هالة جابر

 )اجازة(د/ رضا شحاته السيد

 )اجازة(د/سحر حسن حسن

 د/نهاد سعد الوكيل

 السيد البسطويسى الطاهرةد/

 مايسه فكرى احمدد/

 الصباحيد/حنان السيد 

 د/ابراهيم عبد اللطيف

 د/اسماء مصطفى

 بدالمنعم إبراهيمد/ أميرة ع

 

.م.د/ نرفاناااااا أيااااا  )أجاااااازة ا

 (مرافقة زوج

 ا.م.د/ أحالم الشاعر

 د/ عواطف حسن ا.م
 د/ وساااااااااااااااااام احماااااااااااااااااادا.م 

 )اجازة(السيد

 

.د/ هالااااااااة جباااااااار ا

 ()إعارة

 أ.د/ عبير زكريا 

 فتحاااااايأ.د/ وفاااااااء 

 سليم
 

 

 

 معاونو أعضاء هيئة التدريس -ثانياً : 
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 يـــائأخص معيــــدة  مـــدرس مساعد عدد

 فاتن احمد-1 12

 إسالم سامح-2

 أمينه حسن -3

)إجازة رعاية ممدوحهناء -4

 طفل(

 هبه ربيع-5

 اهدى رض-6

 نورا عاطف -7

 أسماء علوان

 هانم محمد

 فايزه موسى 

 غادة محمد

 أميرة ناصر

........... 

 

 

 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه  -ثالثاً :

 

 الماجستير :أوال
 

 الجامعة تاريخ التسجيل السادة المشرفين عنوان الرسالة باسم الطال

إبتسام صبري 

 فؤاد رمضان

Nursing staff 

Awareness About 
Evidence Based 

Practice: Facilitations, 

Barriers and Beliefs. 

 أحالم الشاعرأ.م.د/ 

حنان السيد د/ 

 الصباحي

 المنصورة 29/1/2019

أسماء السيد 
محمد محمود 

 لحدادا

Association between 
leadership competency, 

Quality of Work and 

Readiness . 

 
 .د/وفاء فتحي سليمأ
 مايسة فكريد/

 المنصورة 24/9/2018

أسماء علوان 

 محمد حسن

Effect of career plateau 

on head nurses career 

and job satisfaction, and 
turnover intention 

 زكرياد/عبير 0ا

 عواطف حسنا.م.د/

 المنصورة 13/10/2018
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زينب سعد 
الشحات علي 

 منصور

Nursing workload 
influence on nurses job 

injury and patient 
complication 

 أحالم الشاعرأ.م.د/ 

 مايسة فكريد/

 المنصورة 22/9/2018

سعاد عبدالعال 

شندي 
 عبدالعال

The relationship 

between educational 
climate and nursing 

student achievement in 

nursing schools at 
Dakahlia governorate. 

ا.د/ سحر حمدي 

 السيد

د/ الطاهرة السيد 

 البسطويسي

 المنصورة 30/11/2016

سهام محمد 
عبد الرحمن 

 محمد الشاذلي

Career motivation and 
its effect in nursing 

staff burnout 

حسني  ا.د/ سمر

 أحمد

 أحالم الشاعرأ.م.د/ 

 

 المنصورة 11/4/2016

عايدة طه 

 محمود

The interactive 

influances of time 

pressure and job 
conscientiousness on 

patient safety 

 
 

ا.م.د/ أحالم 

 الشاعر

د/نهاد سعد 

 الوكيل

 المنصورة 21/6/2017

هبة محمد 

 إبراهيم محمد

Influence of 

organizational climate 

on head nurses 
administrative 

creativity at new 

Mansoura general 
hospital.  

 

 د/عبير زكريا0ا

 د/نهاد سعد الوكيل

 المنصورة 7/4/2019

وئام إبراهيم 
حسانين 

 مسعود

Health Literacy 
assessment and 

communication self-

Efficacy among nurses 
at Aga central hospital   

 
 .د/وفاء فتحي سليمأ

 عواطف حسنا.م.د/

 المنصورة 9/8/2018
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 الدكتوراه :ًثانيا
 

 الجامعة تاريخ التسجيل السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

أمجد  هاشم 

 محمد

Effect of conflict 

management 
program on staff 

nurses 

performance. 
 

 د/عبير زكريا0ا

 .د/ أحالم الشاعرا.م
 مايسة فكريد/

 المنصورة 4/2/2019

 Development of إسالم سامح 

core competency 
standards for first 

line nurse mangers 

in intensive care 
units 

 .د/وفاء فتحي سليما
 د/نهاد سعد الوكيل

 المنصورة 17/7/2017

 Appling lewin's امينة حسن

change 
management 

theory to improve 

patient discharge 
plan 

 ا.د/وفاء فتحي سليم

 / عواطف حسنا.م.د 

 المنصورة 29/8/2017

رضا الشحات 

المغاوري 

 معروف

Effectiveness of 

using concept 

mapping on 
critical thinking 

and self efficacy 
among nursing 

students. 

 ا.د/وفاء فتحي سليم

 
 الفيوم 31/1/2019

رضا محمد 

محمد السيد 
 إبراهيم

Disaster 

Management plan 
to overcome 

internal and 

external disaster at 
Diarb Negm 

 ا.م.د/ أحالم الشاعر

 د/نهاد سعد الوكيل

 الفيوم 1/1/2019



 7 

central hospital 

سماح محمد 

عبد الرحيم 
 محمود

Clinical 

supervision and 
nursing student 

achievement 

 

ا.م.د/ أحالم 

 الشاعر

السيد  الطاهرةد/

 البسطويسى

 المنصورة 7/11/2016

هبة ربيع عبد 
 هجرس مالعظي

Designing and 
validating a 

guideline for 
transition of newly 

graduate nurses to 

professional 
practice at 

Mansoura 

university hospital  

 د/عبير زكريا0ا

 ا.م.د / عواطف حسن

 المنصورة 17/12/2017

هدي رضا 
 حامد عبده

Designing 
educational 

booklet about self-

directed learning 
for nursing 

students.  

 ا.د/وفاء فتحي سليم

 د/نهاد سعد الوكيل

 المنصورة 28/4/2019

هناء محمود 
 أحمد علي

Effect of 
implementing 

stress management 

techniques on head 
nurses job 

performance. 

 د/عبير زكريا0ا

السيد  الطاهرةد/

 البسطويسى

 المنصورة 21/1/2019

 Designing and هناء ممدوح 
validity of head 

nurse managerial 

skill guidelines at 
mansoura 

university hospital 

 ا.م.د/ أحالم الشاعر

 د/ الطاهرة السيد

 

 المنصورة 29/8/2017
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 المؤتمرات العلمية -ابعاً :ر
 

  كلية المؤتمر 

اسم عضو هيئة 

 التدريس
 ادــتاريخ االنعق المؤتمر دانعقامكان  رــاسم المؤتم

الرابع  المؤتمر الدولي  د/عبير زكريا
 لكلية التمريض بعنوان 

"Toward a bright 

future in nursing 
and health care 

 ات العليا الدراس رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول 
 " إلى التميز

  الخامسالمؤتمر الدولي 

انبعنو لكلية التمريض  
"Road map for 

nursing and health 

care 2030" 

ورشة عمل بعنوان" كفاءة 

مدراء التمريض وانماط حلهم 

 للمشكالت"

ورشة عمل بعنوان" العوامل 

مج االمؤثرة علي تطبيق برن

  االعتماد بالمستشفيات"

 مستشفي األطفال- 
 جامعة المنصورة

  كلية التمريض

 جامعة المنصورة

  كلية التمريض

 جامعة المنصورة

  كلية التمريض

 جامعة المنصورة

  كلية التمريض

 جامعة المنصورة

  
 

 

2018- 2019 

 
 ا.م.د/وفاء فتحي سليم

 

 الرابع  المؤتمر الدولي
 لكلية التمريض بعنوان 

"Toward a bright 

future in nursing 
and health care 

 

  لقسم إدارة  الثانيالمؤتمر

 التمريض

 الدراسات العليا  رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول 
 " إلى التميز

  الخامسالمؤتمر الدولي 

  مستشفي األطفال
 جامعة المنصورة

  

  كلية التمريض

 جامعة بورسعيد

  كلية تمريض
 المنصورةجامعة 

  كلية التمريض
 جامعة المنصورة

  كلية التمريض
 جامعة المنصورة

 لية التمريض ك

2017/2018 
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 Road"" لكلية التمريض

map for nursing 

and health care 

2030" 

  "كفاءة ورشة عمل بعنوان

مدراء التمريض وانماط 

 حلهم للمشكالت"
 

  "ورشة عمل بعنوان

العوامل المؤثرة علي 

تطبيق برنامج االعتماد 

 بالمستشفيات"

 جامعة المنصورة
 

 

 ا. م.د. أحالم الشاعر
 

 

 الرابع  المؤتمر الدولي

 لكلية التمريض بعنوان 
"Toward a bright 

future in nursing 
and health care 

 الدراسات العليا  رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول 
 " إلى التميز

  مسالخاالمؤتمر الدولي 

انبعنو لكلية التمريض  
"Road map for nursing 

and health care 2030" 

  رشة عمل بعنوان" كفاءة

مدراء التمريض وانماط 

 حلهم للمشكالت"
 

ورشة عمل بعنوان" العوامل 

المؤثرة علي تطبيق برنامج 

 االعتماد بالمستشفيات"

 

 مستشفي األطفال- 

 جامعة المنصورة

  كلية التمريض

 رةجامعة المنصو

  كلية التمريض

 جامعة المنصورة

  

2018/2019 
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 د. عواطف حسن  الرابع  لمؤتمر الدولي
 لكلية التمريض بعنوان 

"Toward a bright 
future in nursing 

and health care 

 الدراسات العليا  رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول 
 " إلى التميز

  الخامسالمؤتمر الدولي 

انبعنو لتمريضلكلية ا  
"Road map for nursing 

and health care 2030" 

  رشة عمل بعنوان" كفاءة

مدراء التمريض وانماط 

 حلهم للمشكالت"
 

ورشة عمل بعنوان" العوامل 

المؤثرة علي تطبيق برنامج 

 االعتماد بالمستشفيات"

  

 مستشفي األطفال- 
 جامعة المنصورة

  كلية التمريض
 جامعة المنصورة

 تمريض كلية ال
 جامعة المنصورة

  كلية التمريض
 جامعة المنصورة

  كلية التمريض
 جامعة المنصورة

  

8201/9201  
 

 /فعبد اللطي إبراهيمد   thThe 8

international GIT 

conference" 

Collaborating 

against cancer 18-

19 april 2019. 

 

Statistical analysis 

in academic 

research. 

 تمريض الرابع لكلية ال
 بعنوان 

"Toward a bright 

future in nursing 
and health care 

 الدراسات العليا  رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول 

 جامعة -كلية الطب

 عين شمس
 

 

جامعة -كلية الطب
 عين شمس

كلية التمريض جامعة 

 المنصورة
 

كلية التمريض جامعة 

 المنصورة
 

 

كلية التمريض جامعة 
 المنصورة

 

 

2018/2019 
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 " إلى التميز

  الخامسالمؤتمر الدولي 

انبعنو لكلية التمريض  
"Road map for nursing 

and health care 2030" 

  رشة عمل بعنوان" كفاءة

التمريض وانماط  مدراء

 حلهم للمشكالت"
 

ورشة عمل بعنوان" 

العوامل المؤثرة علي 

تطبيق برنامج االعتماد 

 بالمستشفيات

 
 

 
ض جامعة كلية التمري

 المنصورة

 كل أعضاء هيئه 

 التدريس
 الرابع  المؤتمر الدولي

 لكلية التمريض بعنوان 
"Toward a bright 

future in nursing 

and health care 

 الدراسات العليا  رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول 
 " إلى التميز

  الخامسالمؤتمر الدولي 

انبعنو ضلكلية التمري  
"Road map for nursing 

and health care 2030" 

  رشة عمل بعنوان" كفاءة

مدراء التمريض وانماط 

 حلهم للمشكالت"
 

ورشة عمل بعنوان" العوامل 

المؤثرة علي تطبيق برنامج 

 االعتماد بالمستشفيات"

  

 جامعه المنصورة 

 كليه التمريض 

 

 

 

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

 إعدادهافي 
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 تاريخ االنعقــاد اسم المؤتمــر اسم عضو هيئة التدريس
 ا.د /عبير  محمد زكريا

 سكرتير المؤتمر

  الرابع لكلية التمريض

 بعنوان 

"Toward a bright 
future in nursing 

and health care 

 

 .د /عبير  محمد زكريا

 نائب رئيس المؤتمر

أحالم محمود ا.م.د/ 

 الشاعر

 الدراسات العليا  رمؤتم
الثالث "سد الفجوة فى 

البحث العلمى للوصول إلى 
 " التميز

 

 

 .د /عبير  محمد زكريا

 نائب رئيس المؤتمر

ا.م.د/ أحالم محمود 

 الشاعر

"Road map for nursing 

and health care 2030" 

 

 

االحتراق واستراتجيات   م.م/اسالم سامح

أعضاء الفريق  التكيف بين
 التمريضي

 25  2018فبراير 

" كفاءة مدراء التمريض  هبة ربيع هجرسم.م/

 وانماط حلهم للمشكالت"
 24  2019فبراير 

العوامل المؤثرة علي تطبيق   هدي رضا حامد عبدة م.م/

 برنامج االعتماد بالمستشفيات
 21  2019ابريل 

 العام  حتىأيضاً المدرجة والزيارات العلمية التي تمت والمهمات   -سادساً :

  2017-2016الجامعي             
 

 المشروعات البحثية الجاري العمل بها والمتعاقد عليه بالجامعة -سابعاً :

 

 األساتذة األجانب الزائرين -ثامناً :
  

 المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم  -تاسعا

اسم عضو 

 هيئة التدريس
 ن/ المكاالفرقة  المقرر

 د/عبير زكريا
 -مفاهيم حديثة 

  اقتصاد صحي وتنسيق مستشفيات 

 تخصصي ماجستير
 تخصصي ماجستير

 دكتوراة 
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  ندوات في ادارة التمرريض فري مجرال
 التخصص العام

 

 د/ وفاء فتحى

 

 تواصل 

  ادارة التمريض 

  تكنولوجيا المعلومات 

 اعداد وتطوير المناهج 

 حلقات نقاشية 

  التخصص الدقيق 

 نظريات 

 معهد فني تمريض/ ولياال

 معهد فني تمريض
 معهد فنى صحى بالمنصورة

 تخصص ماجستير

 تخصص ماجستير
 دكتوراه

 دكتوراه

 

د/ أحالم محمود 

 الشاعر

 

  2إدارة 

 قيادة 

 طرق بحث 

 تغذية 

 إدارة 

  استراتيجيات تدريس 

  اقتصاد صحي وتنسيق مستشفيات 

  ندوات تمريض في مجرال التخصرص
 الدقيق

 

 كلية التمريض 

 ية التمريضكل 

 البرنامج التجسيري 

 البرنامج التجسيري 

 البرنامج التجسيري 

 تخصصي ماجستير 

 تخصصي ماجستير 

 مرحلة الدكتوراه 
 

 د. عواطف حسن

 1 إدارة التمريض 

  2إدارة التمريض 

  القيادة 

  واإلدارةالقيادة 

 التواصل والتثقيف الصحي 

 الجودة في المؤسسات الصحية 

 السجالت الطبية 

 ةعلوم سلوكي 

 إستراتيجيات إدارية 

  حلقات نقاشية  

 نظم الخدمات الصحية 

  ندوات في ادارة التمرريض فري مجرال
 التخصص العام

 كلية التمريض 

 كلية التمريض 

 كلية التمريض 
 البرنامج التخصصيأولي/ 

 البرنامج التخصصيثانية/ 

 بالبرنامج التخصصى
 معهد فني الصحي

 تمهيدي ماجستير

 تخصصي ماجستير
 جستيرتخصصي ما 

 تخصصي ماجستير
 دكتوراة
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 د. مايسه فكري

 (1إدارة التمريض) 

 القيادة 

 مفاهيم حديثة 

  نظريات إدارة التمريض 

 اعداد وتطوير المناهج 

 ثالثة /كلية التمريض

 ثالثة /كلية التمريض
 تخصصي ماجستير

 تخصصي ماجستير

 تخصصي ماجستير

 د/نهاد الوكيل

 القيادة 

 تطبيقات تكنولوجيا 

 يثةمفاهيم حد 

 إستراتيجيات تدريس 

 نظم خدمات صحية 

 ثالثة /كلية التمريض

 ثالثة /كلية التمريض

 تخصصي ماجستير 
 تخصصي ماجستير

 تخصصى ماجستير

د / الطاهرة السيد 

 أبو حبيب

 قيادة 

 (1)إدارة التمريض 

 اعداد وتطوير المناهج 

 نظم خدمات صحية 

 إستراتيجيات تدريس 

 إستراتجية إدارية 

 سيق مستشفيات اقتصاد صحي وتن 

 ثالثة /كلية التمريض
 ثالثة /كلية التمريض

 تخصصى ماجستير

 تخصصى ماجستير

 تخصصى ماجستير

 تخصصى ماجستير

 تخصصى ماجستير

 د/حنان الصباحى

 قيادة 

  2التمريض إدارة 

 إدارة 

 نظم خدمات صحية 

 ثالثة /كلية التمريض

 ثالثة /كلية التمريض
 رالمعهد الفني الصحي بفارسكو

 ماجستير تخصصى

 د/اسماء مصطفى

 تطبيقات تكنولوجيا 

 2إدارة التمريض 

 قيادة 

 إدارة 

 إدارة 

 استراتيجيات ادارية 

 ثالثة /كلية التمريض
 ثالثة /كلية التمريض

 ثالثة /كلية التمريض

 المعهد الفني الصحيثانية/
 معهد الفني تمريض/ ثانية

 تخصصى ماجستير

د/ابراهيم عبد 

 اللطيف

 2إدارة التمريض 

 بيقررررات التكنولوجيررررا فرررري الرعايررررة تط
 الصحية

 ثالثة /كلية التمريض
 ثالثة /كلية التمريض

د/ أميرة 

 عبدالمنعم

  تطبيقررررات التكنولوجيررررا فرررري الرعايررررة

 الصحية

 ثالثة /كلية التمريض

 

  القسم الطالب المستفيدين من  عاشراً:
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 اسم المقرر
عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 عدد إلى

 الطالب

 ستمارة استطالع الرأيا

 371-3 371 1ادارة

 الدراسي أفاد الطالب بان المقرر 

يوجد بة نقاط ايجابية ونقاط سلبية 
وكانت اإلجراءات التصحيحية 

مخاطبة أعضاء هيئة التدريس 

 بتصحيحها

 459-6 459 القيادة

 الدراسي أفاد الطالب بان المقرر 

يوجد بة نقاط ايجابية ونقاط سلبية 

إلجراءات التصحيحية وكانت ا

مخاطبة أعضاء هيئة التدريس 
 بتصحيحها

 190-2 190 تكنولوجيا المعلومات

 الدراسي أفاد الطالب بان المقرر 

يوجد بة نقاط ايجابية ونقاط سلبية 

 وكانت اإلجراءات التصحيحية

 مخاطبة اعضاء القسم لتصحيحها

  438 لغة انجليزية
ال يوجد اى نقاط ضعف لكي يتم 

 هاتصحيح

 األنشطة التي شارك فيها القسم الحادي عشر:
 

 التاريخ المكان المشاركالنشاط  اعضاء القسم

 د/ عبير زكريا

وكيل الكلية للدراسات العليا  -1

 والبحوث

 عضو مجلس القسم-2

 عضو لجنة االخالقيات-3 

سكرتير عام ورئيس اللجنة -4

 المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس

مر ومؤت لكلية التمريض

 الدراسات العليا

  المنشأت الجامعيةعضو لجنة -6

عضو مجلس الكلية أقدم أستاذ -7

 مساعد
 عضو لجنة المكتبات-8

جامعة 

 المنصورة

2018/2019 
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 رئيس لجنة الدراسات العليا-9

عضو كنترول الدراسات  -10

 العليا

 د/وفاء فتحي 

وكيل الكلية لخدمة المجتمع -1

 وتنمية البيئة

 المتيازرئيس لجنة ا-2

 رئيس لجنة خدمة المجتمع-3

رئيس مجلس ادارة وحدة  -4

 متابعة الخريجين

رئيس جلسة علمية بمؤتمر  -5

 الدراسات العليا ومؤتمر الكلية

نائب رئيس وحدة الخدمة -6

 العامة

 عضو مجلس الكلية -7

عضو مجلس إدارة وحدة -8

 ضمان الجودة بالكلية

عضو مجلس ادارة وحدة -9

 ارثاالزمات والكو

القوافل الطبية عضو لجنة -10

 الشاملة المتكاملة بالجامعة

رئيس كنترول المعهد الفنى -11

 ترم اول للتمريض

 تعليم الكبارعضو لجنة -12

عضو لجنة المختبرات -13

 واالجهزة العلمية

عضو لجنة توظيف وتسويق -14

 العمل

 عضو لجنة صنايعية مصر -15

 عضو مجلس القسم -16

 

 

 
 

 

جامعة 
 صورةالمن

2018/2019 

 الشاعر  أحالمد/ 

 رئيس قسم إدارة التمريض -1

عضو لجنة أخالقيات البحث  -2

 العلمي 

رئيس كنترول البرنامج  -3

 التجسيري

 مدير البرنامج التجسيري -4

عضو مجلس إدارة المعهد -5

 الفني للتمريض 

رئيس لجنة تقيم الورقة -6

 االمتحانية

رئيس لجنة ترتيب الملفات -7

 قسم بال

 كنترول ساعات معتمدة رئيس-8

 جامعة المنصورة

2018/2019 
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  عضو مجلس القسم-9

 د/ عواطف حسن

 

 عضو مجلس القسم-1

 البرنامج التخصصيمدير -2

 رئيس لجنة القيادة والحوكمة-3

عضو مجلس إدارة المعهد -4

 الفني

جامعة 

 المنصورة

2018/2019 

 

 د/ نهاد الوكيل 

 

 

 منسق القسم-1 
 المتيازعضو ا-2

عضو لجنة القيادة -3
 والحوكمة الجودة

 عضو مجلس القسم-4

 

جامعة 
 المنصورة

2018/2019 

 د/ الطاهرة السيد

 البرنامج التجسيريمنسق -1

 منسق القسم-2
رئيس معيار لتخطيط -3

 اإلستراتيجي

 عضو مجلس القسم -4
البرنامج  عضو كنترول -6

 التجسيري

 

جامعة 

 المنصورة

2018/2019 

 سة فكرىد/ماي

 أمين مجلس القسم-1 

المستوي  عضو كنترول-2

 الثالث

 عضو بلجنة القيادة والحوكمة-3

 عضو بلجنة الخدمة العامة-4

 

جامعة 

 المنصورة

2018/2019 

 د/حنان السيد
 منسق الجودة بالقسم-1

 عضو مجلس قسم -2

جامعة 

 المنصورة

2018/2019 

 د/  أسماء مصطفي

 ةعضو بلجنة القيادة والحوكم-1

 عضو لجنة اإلمتياز-2

 منسق إرشاد-3

كنترول الفرقة الثانية  مسئول-4

 في المعهد الفني للتمريض

عضو لجنة خدمة المجتمع  -5

 وتنمية البيئة

جامعة 
 المنصورة

2018/2019 

 د/إبراهيم عبداللطيف

كنترول الفرقة األولي مسئول  -1

 في المعهد الفني للتمريض

 ميةرئيس لجنة الفاعلية التعلي -2

عضو لجنة تقييم الورقة -3

 االمتحانية للدراسات العليا

عضو بمعيار التخطيط -4

جامعة 
 المنصورة

2018/2019 
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 االستراتيجي

 منسق القسم للدراسات العليا -5

 منسق ارشاد أكاديمي-6

 د/أميرة عبدالمنعم ابراهيم

عضو لجنة القيادة  -1

 والحوكمة

مدير وحدة متابعة  -2

 الخريجين

 عضو لجنة خدمة -3

 المجتمع وتنمية البيئة

جامعة 

 المنصورة

2018/2019 

 م.م/ أمينة حسن أحمد

مسئول المعرض بمؤتمر  -1

 الدراسات العليا

عضو لجنة التنظيم بمؤتمر  -2

 الكلية الخامس

منسق بروتوكول مستشفي  -3

57357 

جامعة 
 المنصورة

2018/2019 

 المقترحات -:عشر الثاني

 األسبوع فيواحد توفير مدرج بكل مستشفى يوم  -

  

 ات ـــالمعوق -:عشر الثال 
 

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

  رئيس القسم                                                        

   
 أحالم محمود الشاعرأ.م.د/ 


