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 أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل.  -أوالً :

 أستـــــاذ مساعد مــــــــدرس 
 

 استاذ

 

 

 

 ل. إيمان احمد فاضد

 د.امل يوسف

 د. مروة إبراهيم حمد

 د.احالم محمد إبراهيم

 د.نادية يوسف

 أم هاشم محمود سعدوند.

 د.رانيا الكردي

 د.شيماء فؤاد

 د. نجوي ابراهيم

 محمد أ.م.د/ حنان السيد

 أ.م.د/ سامية إبراهيم

 

 

 

  أ.د/ أمينة محمد رشاد النمر

 

 

العدد الفعلي 

الموجود 

 بالقسم

9 2 

 

1 

 

 أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل. ىمعاون -ثانياً : 

 

 معيــــدة  مـــدرس مساعد عدد

 أحالم محمد حسانين نحمده عزت عثمان  .1

 علي عبير صالح هبة عبد الرحيم  .2

 اماني سامي عبد العزيز سماح ناصر  .3

 امال محمد طلعت كامل لمياء ربيع  .4
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5.  
 نورا جمعه فتحي إيناس صبرى

6.  
 محمود مروة رشاد

 ازهارعبدالناصر

 اسماعيلدينا محمد   .7

العدد 

 الفعلى
7 6 

 

 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه  -ثالثاً :

 أوال الماجستير:

 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 مالحظات الجامعة

 نهال ابراهيم الشريعى

Communication skills 

of health care 

providers in obstetrical 

and gynecological 

wards 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د.حنان عوض

 جمع البيانات المنصورة 2016

 فاطمة محمد المهدى

Sexual and 

psychological health of 

women with polycystic 

ovarian syndrome 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ ساميه ابراهيم

 البياناتجمع  المنصورة 2016

 دعاء احمد بدوى 

Expectations  and 

Experiences of high risk 

primipara women 

during Childbirth 

 أ. د/ أمينة النمر

 د/ سامية إبراهيم

تم تشكيل لجنه الحكم  المنصورة 2016

 والمناقشه

 أسماء إسماعيل

Effectiveness of Using 

Guideline for 

Improving Sleep 

Quality of Pregnant 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سوزان السعيد

تمت المناقشه ومنح  المنصورة 2016

 درجة الماجيستير
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Women 

 

 

نسرين السعيد محمد 

 حسن بدوى

Women preference for 

Family Planning 

Methods 

 

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 ا.م.د/ حنان السيد

 جمع البيانات المنصورة 2017

 مروة رشاد محمود

Women's Knowledge 

and experiences 

regarding pelvic organ 

prolapse 

 أ. د/ أمينة النمر

 د/ ايمان فاضل

2017 

 

تمت المناقشه ومنح  المنصورة

 درجة الماجيستير

 دينا محمد اسماعيل

Utilization pattern of 

antenatal care services 

among rural women  

 أ. د/ أمينة النمر

 د/ امل يوسف

2017 

 

تمت المناقشه ومنح  المنصورة

 درجة الماجيستير

 سمية جمال

Female sexual 

dysfunction during 

reproductive period: 

Types and associated 

risk factors. 

 تيسير فتحىا.م.د/ 

 د/ احالم جوده

 مناقشة النتائج المنصورة 2017

 امورة سعد الدين

Knowledge and 

Practices of Pregnant 

Women toward 

Danger Signs of 

Pregnancy 

 ا.م.د/ ناهد فكري

 د/ حنان عوض

 

 تم التسجيل 2018 المنصورة

سميرة عوني محمد 

 العدل

Knowledge attitude 

acceptability of 

assisted reproductive 

technology among 

infertile women 

 حنان السيدا.م.د/ 

 د/مروه ابراهيم

ومنح  تمت المناقشة  2018 المنصورة

 ردرجة الماجستي
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 ثانياً الدكتوراه : 

 

 سمر جمعه فهمي

Effect of mode of 

delivery on couples 

sexual function 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 أ.م.د/رضاعبدالهادى 

 محمودد/ام هاشم 

ومنح  تمت المناقشة  2018 المنصورة

 ردرجة الماجستي

غاده ابراهيم محمد 

 عبدالعاطي

Pregnant women in 

the left lateral position 

and its effect on fetal 

movement 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 

 د/ احالم جوده

 

ومنح  تمت المناقشة  2018 المنصورة

 ردرجة الماجستي

 ابراهيم ناهد عبدالمجيد

Evaluation of 

primigravida mother's 

coping during late 

postnatal period 

 ا.د/ كاميليا رجب

 حنان السيدا.م.د/ 

 أ.م.د/رضاعبدالهادى 

 

ومنح  تمت المناقشة  2018 المنصورة

 ردرجة الماجستي

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الجامعة

 

 مالحظات

 Maternal lithotomy versus semi sitting  عثمان نحمده عزتم.م 

position  during      second stage of labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

مناقشة  المنصورة 2016

 النتائج

نجوى ابراهيم م.م 

 مصطفي

Discharge counseling for abortive 

women using medical professional 

guidelines versus traditional 

instructions. 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

 السيد د/ حنانأ.م.

مناقشة  المنصورة 2016

 النتائج

 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

 جمع البيانات المنصورة 2016

 أمينة عبد الرازق

Introducing Standardized 

Nursing Protocol for Breast 

Cancer Women Receiving 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

 د/ سوزان السعيد

 جمع البيانات المنصورة 2016
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Chemotherapy 

سمر عبد الحكم 

 محمد حسن

Effectiveness of Training 

Attachment Behavior on the 

Relationship between a 

Pregnant Woman and her Fetus 

 

 ىناهد فكر /د.م.أ

 نحس

 السيدحنان  /د.م.أ

 

2017 

 جمع البيانات المنصورة

هيالء نجيب محمد احمد 

 عبد العال

Breast milk versus Olive Oil 

and its Effect on Nipple 

Trauma among Lactating 

Mothers in Early Puerperium. 

 ىناهد فكر /د.م.أ

 نحس

 د/ ايمان فاضل

مناقشة  المنصورة 2016

 النتائج

 نهى لطفى عبد العليم

Applying Enhanced Recovery 

After Surgery Protocol for 

Elective Abdominal 

Hysterectomy 

أ.د/ امينة محمد رشاد 

 النمر

 البياناتجمع  المنصورة 2017

سماح ناصر عبد 

 العزيز 

Application of Leg Wrapping 

Technique for Prevention of 

Spinal Induced Hypotension 

during Caesarean Section 

 

أ.د/ امينة محمد رشاد 

 النمر

 جمع البيانات المنصورة 2018

هبه عبدالرحيم 

 زيدان

Effect of social mediaon 

pregnant woman 

experiences and labor 

outcomes 

أ.د/ امينة محمد رشاد 

 النمر

 السيدحنان  /د.م.أ

 جمع البيانات المنصورة 2018

 ايناس صبري 

Effect of utilizing develobed 

gestational diabetes mellitus 

guideline on pregnancy and 

childbirth outcomes 

 ىناهد فكر /د.أ

 

 د/ناديه يوسف

 جمع البيانات المنصورة 2018

 رانيا البسيوني
Effect of breast cancer 

guideline on knowledge and 

أ.د/ امينة محمد رشاد 

 النمر

 جمع البيانات المنصورة 2018
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للعام الجامعي اسماء اعضاء هيئة التدريس المشاركين في  الدورات التدريبية رابعا:

2018/2019 

 التاريخ الدورة التدريبية عضو هيئة التدريس

أمينه محمد رشاد أ.د/ -1

 النمر

 Vivaورشة عمل عن 

presentation 

 Updates inورشة عمل عن 

management of 

Gestational 

Trophoblastic Disease 

1/10/2018 

 

 

3/11/2018 

 د فكري حسن خضرهنا/.دأ-2

 

 التخطيط االستراتيجي 

 

المفردات االختبارية للقطاع 

17-18/1/2019 

 

18-20 /4/2019 

attitudes of healthy women 

with family history  

 د/ايمان فاضل

 ابتسام هاشم

Effect of eating date on the 

progress of labor for 

parturient women 

 ىناهد فكر /د.أ

 

 د/ايمان فاضل

 جمع البيانات المنصورة 2018

 هيالء نجيب محمد

Breast milk versus olive  oil 

and its effect on nipple 

trauma and lactating 

mothers in early puerpeium 

 ىناهد فكر /د.أ

 

 د/ايمان فاضل

مناقشة  المنصورة 2018

 النتائج

 نحمده عزت عثمان

Maternal semi setting 

versus lithotomy position 

during second stage for 

labor 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

مناقشة  المنصورة 2018

وتم  النتائج

 النجاح

نجوى ابراهيم م.م 

 مصطفي

Discharge counseling for abortive 

women using medical professional 

guidelines versus traditional 

instructions. 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

 السيد د/ حنانأ.م.

النجاح في  المنصورة 2018

امتحانات 

 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

مناقشة  المنصورة 2018

 النتائج
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 الصحي 

 Updates inورشة عمل عن 

management of 

Gestational 

Trophoblastic Disease 
 Vivaورشة عمل عن 

presentation 

 

 

3/11/2018 

 

 

 

1/10/2018 

 Updates inورشة عمل عن  حنان السيد محمد إمام /أ.م.د-3

management of 

Gestational 

Trophoblastic Disease 

3/11/2018 

للقطاع المفردات االختبارية  سامية ابراهيم عثمان /أ.م.د -4

 الصحي

18-20 /4/2019 

 إيمان احمد فاضل/د -5

 

 Updates inورشة عمل عن 

management of 

Gestational 

Trophoblastic Disease 

 Viaورشة عمل عن 

presentation 

3/11/2018 

 

 

 

1/10/2018 

 Blue printورشة عمل عن  ديمروه إبراهيم حم .د -6
  OSCEورشة عمل عن

10/12/2018 

 

5/11/2018 

 أحالم إبراهيم جوده .د -7

 

 Updates inورشة عمل عن 

management of 

Gestational 

Trophoblastic Disease 

 

الكشف المبكر عن أورام 

 النساء

3/11/2018 

 

 

 

 

10/3/2019 

 ناديه يوسف عبد الاله .د -8

 

المفردات االختبارية للقطاع 

 الصحي

 Updates inورشة عمل عن 

management of 

Gestational 

Trophoblastic Disease 

18-20 /4/2019 

 

 

3/11/2018   

 أم هاشم محمود سعدون .د - 9

 

المفردات االختبارية للقطاع 

 الصحي

18-20 /4/2019 

د. رانيا المتولي حسين  -10

 الكردى

 

 اليوجد اليوجد

 د محمد حجازيد. شيماء فؤا-11

 

الكشف المبكر عن أورام 

 النساء

10/3/2019 
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 2019-2018 الجامعي  للعامأعضاء هيئة التدريس  المؤتمرات التي حضرها خامسا: 

 المؤتمر  أعضاء هيئه التدريس  

international scientific  thPresident of  the 5 رشاد النمر  محمدا.د/ أمينة

nursing conference road map for nursing and 

health care .  

postgraduate scientific  rdPresident of  the 3

nursing conference Bridging Gap in Scientific 

Research For Excellence.     

 Actively participating by paper presentation ا.د/ناهد فكرى خضر

international scientific nursing  thin the 5

conference road map for nursing and health 

care  

Actively participating  in the organization 

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 

health care . 

international  thChair  person in the 5

scientific nursing conference road map for 

nursing and health care .. 

 Actively participating by paper presentation ا.م.د/ حنان السيد محمد

international scientific nursing  thin the 5

conference road map for nursing and health 

care . 

Actively participating  in the organization 

international scientific  th5committee of the 

nursing conference road map for nursing and 

health care . 
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thin the 5 Actively participating by paper  ا.م.د/سامية ابراهيم عثمان

international scientific nursing conference 

road map for nursing and health care . 

Actively participating  in the organization 

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 

health care . 

 Actively participating by poster presentation د/ ايمان احمد فاضل

international scientific nursing  thin the 5

conference road map for nursing and health 

care . 

Actively participating  in the organization 

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 

health care . 

 Actively participating  in the organization د/ أمل يوسف احمد محمد

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 

health care . 

 Actively participating  in the organization د/مروة إبراهيم حمدي

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 

health care . 

rdActively participating as speaker in the 3  د/أحالم محمد جودة

postgraduate scientific nursing conference 

Bridging Gap in Scientific Research For 

Excellence.   

 Actively participating  in the organization يوسف احمدد/ نادية 

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 
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 : لمرحلة البكالوريوس المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم  -1سادسا: 

 الفرقة / المكان اسم عضو هيئة التدريس الدراسي المقرر

 

األمومة وأمراض تمريض 

  النساء.

 

 

د/ مروة ابراهيم ) ترم  -1

 اول(
) ترم  د/ ناديه يوسف أحمد-2   

 اول(

ترم ) د/ أحالم محمد جوده-3

 ثاني(

 )ترم ثان(د/ أم هاشم محمود -4

 د/شيماء فؤاد)ترم تان(-5

كلية – المستوي الثالث

جامعة  -التمريض

 المنصورة.

 

 -مرحلة البكالوريوس

كلية  - ساعات معتمدة

جامعة  -التمريض

 المنصورة

  مهنة التوليد

) ترم  د/ حنان السيدأ.م -1

 (اول

) ترم  د/ سامية ابراهيم عثمان-2

 اول(

كلية – الثالثالمستوي 

جامعة  -التمريض

 المنصورة.

 

 -مرحلة البكالوريوس

كلية  -ساعات معتمدة 

health care . 

 Actively participating  in the organization د. أم هاشم محمود سعدون

international scientific  thcommittee of the 5

nursing conference road map for nursing and 

health care . 

thActively participating  by talk in  the 5  د.شيماء فؤاد حجازي

international scientific nursing conference 

road map for nursing and health care . 

 rdspeaker in the 3 Actively participating as

postgraduate scientific nursing conference 

Bridging Gap in Scientific Research For 

Excellence.   
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) ترم  د/ أحالم محمد جوده-3

 اول(

) ترم  د/ حنان السيدأ.م -4

 ثان(

) ترم  د/ سامية ابراهيم عثمان-5

 (ثان

 () ترم ثان د/ أحالم محمد جوده-6

 

 

جامعة  -التمريض

 المنصورة

 

استراتيجيات تعليم التمريض 

 والتثقيف الصحى

) ترم د/ أمل يوسف أحمد  -1

 اول(

)  د/ ايمان أحمد فاضل -2

 ترم اول(

 

كلية – المستوي الثاني

جامعة  -التمريض

 المنصورة.

 

 -البكالوريوس مرحلة

كلية  - ساعات معتمدة

جامعة  -التمريض

 المنصورة

الطب البديل فى الممارسات 

 التمريضيه

 )ترم اول(د/ أم هاشم محمود -1

 د/رانيا الكردي)ترم اول(-2

 ايمان فاضل)ترم ثان(د/  -3

 د/رانيا الكردي)ترم ثان(-4

كلية – المستوي الثاني

جامعة  -التمريض

 المنصورة.

 

 -بكالوريوسمرحلة ال

كلية  - ساعات معتمدة

جامعة  -التمريض

 المنصورة



14 
 

تمريض تطبيقى عناية حرجة 

 وامراض النساء

 د/ أمل يوسف أحمد 

 د/ أم هاشم محمود محمود

المستوي الخامس ) 

 -كلية التمريض– االمتياز(

 جامعة المنصورة.

 -مرحلة البكالوريوس

كلية  -ساعات معتمدة 

 المنصوجامعة  -التمريض

المستوي الخامس )  د/ مروه ابراهيم حمدى تمريض تطبيقى مهنه التوليد

 -كلية التمريض– االمتياز(

 جامعة المنصورة.

 -مرحلة البكالوريوس

كلية  -ساعات معتمدة 

جامعة  -التمريض

 المنصورة

تمريض تطبيقى  حمل حرج و 

 عناية حرجة

 د/ سامية ابراهيم عثمان

 د/ ناديه يوسف أحمد

الخامس ) المستوي 

 -كلية التمريض– االمتياز(

 جامعة المنصورة.

 -مرحلة البكالوريوس

كلية  -ساعات معتمدة 

جامعة  -التمريض

 المنصورة

 

 للمرحلة التخصصية للماجستير: المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم

 اعضاء هيئة التدريس لمقررات الدراسيةا

 أ.م.د/ حنان السيد محمد  تمريض األمومة وأمراض النساء 

 د/سامية إبراهيم عثمان

 د/أحالم محمد إبراهيم جودة

 مروة إبراهيم أبو ريهد/  دراسة سكانية لألسرة والمجتمع

 د/امل يوسف

 أ.م.د/ حنان السيد محمد تطبيقات التثقيف الصحي
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 لمرحلة الدكتوراه المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم-

 د/سامية إبراهيم عثمان

 أ.م.د. ناهد فكرى خضر حلقات نقاشية في مجال التخصص

 د/إيمان أحمد فاضل

المفاهيم الحديثة في تمريض األمومة وأمراض 

 النساء

 د/امل يوسف

 د/ ام هاشم محمود

استراتجيات التدريس في تمريض األمومة 

 وأمراض النسا

 أ.م.د. ناهد فكرى خضر

 د/  نادية يوسف أحمد

 مروة إبراهيم أبو ريهد/  علم نفس المرأة

 د/  نادية يوسف أحمد

  حسن بديري محمد أ.م.د الوالدة وأمراض النساءطب 

 رضا عبدالهادي .دأ تشريح الحوض

 علم األجنة والوراثة

 

 عالء الدين الجوهريأ.د.  

 حسن أ.م.د.ماهر شمس الدين  

 احمد سيد رجب.د.أ باثولوجي

 اعضاء هيئة التدريس المقررات الدراسية

 أ.د. أمينة النمر ندوات تمريض في مجال التخصص العام

 أ.م.د. ناهد فكرى خضر

 

 

 أ.د. أمينة النمر ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق
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 سابعا : الطالب المستفيدين من القسم :  سابعا : الطالب المستفيدين من القسم

 

 اسم المقرر
 عدد الطالب

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب
 ترم ثاني ترم اول

   297 200 تمريض األمومة وأمراض النساء

التمريض استراتيجيات تعليم 

 والتثقيف الصحي
432 -------- 

 ------- 

الطب البديل في الممارسات 

 التمريضية

 مهنة التوليد

80 82 

  

   293 196 مهنة التوليد 

 

 ثامنا: أنشطة القسم:

 االنشطة العلمية

 (  تطوير العروض التقدمية(Power Point  للمهارات العملية والمحاضرات النظرية 

 حنان السيد محمد أ.م.د

 

 

 

  العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخصص

 أ.د.ليلى البغدادى
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  إتباع نظم( االمتحانات العملية السريرية مطورةOSCE.) 

 ة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدةحالئ مراجعة 

 لدراسات العليا ) ماجستير ا لمرحلتى البكالوريوس  و مراجعة توصيفات المقررات

 ودكتوراه(

 الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس مراجعة توصيفات المقررات 

 لعلمية التى يدرسها القسممراجعة االمتحانات ا 

 متابعة طالب االمتياز بأماكن التدريب والتقييم المستمر 

 ة القسم اعداد تقارير المقررات التى تدرس من قبل القسم وكذلك المواد التى تقع تحت مسؤلي

 وهى:

-التشريح-طب النسا–مرحلة البكالوريوس )تمريض االمومة وامراض النساء  .1

 فسيولوجى(-فارماكولوجى

 :جميع المواد التخصصية للماجستير وهى كاالتى .2

-حلقات نقاشي في مجال التخصص -علم نفس المرأة-)تمريض األمومة وأمراض النساء    

طب  -معدراسة سكانية لألسرة والمجت -المفاهيم الحديثة في التمريض -تطبيقات التثقيف الصحي

 باثولوجي(. -علم األجنة و الوراثة -تشريح الحوض-النساء والتوليد 

يد و لبديل فى الممارسات التمريضية و مهنة التولمقررات الساعات المعتمدة ) الطب ا .3

 استراتيجيات تدريس والتثقيف الصحى(.

 عليا.للمقررات المسئول عنها القسم لمرحلتى البكالوريوس والدراسات ال  Blue Printاعداد  ▪

 أنشطة الجودة بالقسم إ ▪

 .تعيين منسق للجودة بالقسم 

 بالقسم تشكيل لجنة للجودة 

 يارة المراجعة الداخلية من قبل مركز ضمان الجودة بالمنصورةاعداد القسم لز. 

 للمواد  اتلمرحلة البكالوريوس و كذلك ملف المقررت اتمراجعة ملف المقرر

 التخصصية للماجستير السابق ذكرها.

 بفاعلية فى جميع لجان و انشطة اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه شتراك ا

 الجودة كاالتى:
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 مرحلة البكالوريوس فى االبحاث العلمية التى تخدم العملية التعليمية. شراك الطلبة

 لجنة معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة لجنة معيار الجهاز االدارى 

 رئيس اللجنة:

   فاضل أحمد ايماند/ 

 رئيس اللجنة:

 د/ سامية ابراهيم عثمان

 االعضاء:

  دأحم يوسف نادية /د

                محمود هاشم أم /د 

  فؤاد شيماء  /د

                   ناصر سماح/م.م

              كامل ربيع لمياء /م.م

   عالم أحالم/م

                      صالح عبير/م

                       حسن ايمان/م

               سامي أماني/م

 :االعضاء

  إبراهيم محمد أحالم .د

         حمدي ابراهيم مروة/د

          الكردي متولي رانيا /د

          عثمان عزت نحمده /م.م

           فتحي صبري ايناس/م.م

       زيدان الرحيم عبد هبة/م.م

                       رشاد مروة/م

 محمد دينا/م

 محمد امال/م

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اسم اللجنة

 الفاعلية التعليمية للطالبلجنة 

 

 

 ه(اللجن رئيس)   دأحم يوسف نادية/د

 (عضوا)            أحمد يوسف أمل/د

 (عضوا)    فاضل أحمد ايمان/د

 (عضوا) جودة ابراهيم محمد أحالم/د

 (عضوا)        حمدي ابراهيم مروة /د

 (عضوا)            محمود هاشم أم/د

 (عضوا)           الكردي متولي رانيا/د

 (عضوا)      حجازي فؤاد شيماء /م.م
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  .ورشة عمل لنشر ثقافة الجودة داخل القسم

  ورشة عمل لنشر ثقافة الجودة بين طالب الكلية. 

 

 لجنة الدراسات العليا

 

 

 (اللجنة رئيس)     أحمد يوسف أمل/د

 (عضوا)       محمد السيد حنان /د.م.أ

  (عضوا)        عثمان ابراهيم سامية/د

 (عضوا)           فاضل أحمد ايمان/د

 (عضوا)          حمدي ابراهيم مروة/د

 (عضوا)               محمود هاشم أم/د

 

 لجنة ملف المقرر   

 

 

 رئيس اللجنه((هجود ابراهيم محمد أحالم/د /د

 (عضوا)             محمود هاشم أم/د

 (عضوا)           عثمان عزت نحمده/م.م

 (عضوا)                  ناصر سماح/م.م

 (عضوا)              كامل ربيع لمياء /م.م

 (عضوا)        زيدان الرحيم عبد هبة/م.م

 (عضوا)          فتحي صبري ايناس/م.م

 (عضوا)                      رشاد مروة/م

 

 لجنة تحليل الورقة االمتحانية

 (اللجنة رئيس)       محمد السيد حنان /د.م.أ

 (عضوا)             فاضل احمد إيمان.د

 (عضوا) جودة ابراهيم محمد أحالم/د

 (عضوا)        حمدي ابراهيم مروة/د

 (عضوا)             محمود هاشم أم/د

 (عضوا)     حجازي فؤاد شيماء   /م.م
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 .تطوير صفحة القسم على االتترنت باللغتين 

  الطلبة المتعثرين.وضع خطة للتعامل مع 

  وضع خطة للتعامل مع الطلبة المتفوقين 

 االرشاد االكاديميتفعيل نظام 

 

 أنشطة خدمة المجتمع

2019 -8201تقرير عن ما تم تنفيذه من خطة القسم لشئون خدمة المجتمع والبيئة   

 تم التنفيذ ام ال مكان التنفيذ فتره التنفيذ النشاط اسم العضو

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ ام هاشم محمود 

 م/امال محمد طلعت

 تم التنفيذ كليه التمريض 2018نوفمبر  العنف ضد المراه -1

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 أ.م.د/ حنان السيد

 د/ سامية إبراهيم عثمان

 د/ احالم جودة

ندوه لتوعيه السيدات والطالبات  -2
 عن سرطان عنق الرحم

 تم التنفيذ عياده امراض النساء 2018ديسمبر 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 أ.م.د/ حنان السيد

 د/مروة ابراهيم

 

أثناء فترة  ةالعالمات المنذر -3
الحمل والوالدة و فى  فترة 

 النفاس

 تم التنفيذ عياده امراض النساء 2019فبراير 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 أ.م.د/ حنان السيد

 د/ سامية ابراهيم عثمان

 د/ احالم جودة 

 د/رانيا الكردى

عن سرطان  السيدات توعية -4
 المبيض

 تم التنفيذ عيادة أمراض النساء  2019مارس 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سامية إبراهيم عثمان

توعية السيدات عن بطانة الرحم  -5
 المهاجرة

 تم التنفيذ  عيادة أمراض النساء 2019ابريل 
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 د/ شيماء فؤاد

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ احالم جودة 

 د/ نادية يوسف

الفحص  توعية السيدات عن -6

 الذاتي للثدي
سيتم التنفيذ فى  عيادة أمراض النساء 2019مايو

 الموعد المحدد

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سامية إبراهيم عثمان

 د/ ام هاشم محمود

إرشادات للسيدات الحوامل قبل  -7
إجراء الوالدة القيصرية و العناية 

 الذاتية للسيدات في  فترة النفاس

 

والتوليد اقسام النساء  2019يونيو 

بمستشفى المنصورة 

 الجامعى

سيتم التنفيذ فى 

 الموعد المحدد

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سامية إبراهيم عثمان

 د/امل يوسف

كيفية استخدام البارتوجرام  -8
 وميكانيكية الوالدة الطبيعية 

 

 تم التنفيذ  كشك الوالدة  2019يوليو 

 

 

 

 

 

 

 علي اماكن التدريب العملي لمقرر مهنة التوليدالقسم ب الهيئة المعاونة توزيع أعضاء -1 تاسعا:

2019-semester 2018 stStaff distribution in clinical areas 1 

Staff Name Clinical Area 

Dr/ Lamiaa Rabee 

 

Dr/Ahlam Allam 

Labor ( MUH) 

 

Dr/ Enas Sabry 

Dr/Marwa Rashad 

Labor ( LAB) 

Dr/Rania Metwaly 

Dr/Nagwa Ibrahim 

Dr/ Dina Mohammad 

Dr/ Abeer Salah 

Antenatal 
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Dr/Nehmedo Ezzat 

 

Dr/Heba Abd-ElReheem 

Dr/Samah Nasser 

Post natal ( MUH) 

 

Dr/Eman Hassan 

Dr/ Amany samy   

Dr/Amal Mohammed    

Lab 

 

2019-semester 2018 ndStaff distribution in clinical areas 2 

Staff Name Clinical Area 

Dr/Eman Hassan 

Dr/Nagwa Ibrahim 

Labor ( MUH) 

 

Dr/Marwa Rashad Labor ( LAB) 

Dr/nehmdo ezzat 

Dr/ Lamiaa Rabee 

 

Dr/ Amany samy   

 

Antenatal 

 

Dr/Ahlam Allam  

Dr/Heba Abd-ElReheem 

Dr/Samah Nasser 

Post natal ( MUH) 

 

Dr/Amal Mohammed   

Dr/ Enas Sabry 

Dr/ Abeer Salah 

Lab 
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توزيع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم علي اماكن التدريب العملي لمقرر تمريض االمومة 

 وامراض النسا:

on clinical Areas of Maternity and  Staff  of Materenity Distribution

2019-2018  Gynecological Nursing semester st1 

Day and time Staff name Clinical Area 

Sunday ( 11Am to 1PM) 

Thursday ( 2Pm to 4PM)  

 

Dr. Samah Nasser 

Dr. Eman Hassan 

Dr. Amany Mohammad 

Dr. Amal Mohammad 

Maternal Lab 

Saturday 

 (8 AM to 4 PM) 

Wednesday  

(8 AM to 4 PM) 

 

Dr. Shaimaa Fouad 

Dr. Nagwa Ibrahim 

Dr. Dina Mohammed 

Dr. Ahlam Allam 

Family Planning  at MUH 

Saturday 

 (8 AM to 4 PM) 

Wednesday  

(8 AM to 4 PM) 

 

Dr. Nehmedo Ezzat 

Dr. Lamiaa Rabee 

Dr. Enas Sabry 

Dr.  Heba Abd El Reheem 

High Risk at MUH 

Department 9 & 10  

Department 15 & !8 

Saturday 

 (8 AM to 4 PM) 

Wednesday  

(8 AM to 4 PM) 

 

Dr.  Marwa  Rashad 

Dr.  Abeer Salah 

Gyne at Obs & Gyne. 
Center 

 

 



24 
 

Distribution of Materenity  Staff on clinical Areas of Maternity and 2nd 

semester Gynecological Nursing  2018-2019 

Day and time Staff name Clinical Area 

Wednesday (12Am to 2PM) 

Thursday ( 1Pm to 4PM)  

Tuesday(11Am to 1PM         

Dr. Samah Nasser 

Dr. Amany Mohammad 

Dr. Amal Mohammad 

Maternal Lab 

Monday 

 (8 AM to 4 PM) 

Wednesday  

(8 AM to 4 PM) 

 

Dr. Nehmedo Ezzat 

Dr.Heba Abd El Reheem 

Family Planning  at MUH 

Dr.Ahlam Allam  Family Planning  at 
General hospital  

Monday 

 (8 AM to 4 PM) 

Wednesday  

(8 AM to 4 PM) 

Dr.  Marwa  Rashad 

Dr.Eman Hassen  

 

High Risk at MUH 

Department 9 & 10  

Department 15 & !8 

Monday 

 (8 AM to 4 PM) 

Wednesday  

(8 AM to 4 PM) 

 

Dr. Lamiaa Rabee 

Dr.  Abeer Salah 

Gyne at Obs & Gyne. 
Center 

 

 :نتائج تقارير المقررات:عاشرا

 ات لمواد التخصصى للماجستير :بمراجعة نتائج تقارير المقرر 

فى  وجد ان وقت االمتحان لبعض المقررات ال يتناسب مع الوقت المحدد ولذلك سيراعى ذلك

 االمتحانات القادمة .

 نقاط القوة: -عشر: حاديال
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 تطوير اعضاء هيئة التدريس 

 حضور ورشه عمل عن التفكير الناقد 

  دورات تدريبيه عن كيفيه اعداد المفرده االختيارية 

 حضور ورشة عمل بمجال التخصص الجديد في عالج الحمل العنقودي 

 اعداد بنوك اسئله لمقررات البكالوريوس التي تدرس بالقسم ورفعها علي نظام بنك 

 االسئله والمودل

 نظام  رفع المحتوي العلمي للمقررات بالقسم لمرحله البكالوريوس الكترونيا للطالب علي

 الموديل

 عمل اختبارات الكترونيه لمقررات مرحله البكالوريوس علي المودل 

 نقاط تحتاج الى تحسين: -عشر: ثانيال

 :مشاكل متعلقة بالطالب 

 ليدومهنة التو تمريض االمومة وامراض النساء عدم تقبل الطالب البنين لدراسة مادة .1

لعدم رغبة الطالب البنين التعامل مع المرضي في هذا المجال بعد التخرج وذلك 

 .  الحساسهم بالحرج

 

 المرأة والتوليد رئيس قسم تمريض صحة                                    منسق الجودة             

 

 حنان السيد   .م.دأ                                                 يوسف             د/ ناديه

 

 

 

 

 


