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 أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل.  -أوالً :

 استاذ أستـــــاذ مساعد مــــــــدرس 

 

 

 

 د. امل يوسف

 يمان احمد فاضلإ .د

 د. مروة إبراهيم حمد

 د.احالم محمد إبراهيم

 د.نادية يوسف

 د.أم هاشم محمود سعدون

 د.رانيا الكردي

 د.شيماء فؤاد

 د. نجوي ابراهيم

 د. نحمده عزت عثمان

 محمد أ.م.د/ حنان السيد

 أ.م.د/ سامية إبراهيم

 

 

 

 

 

 أ.د/ أمينة محمد رشاد النمر 

 

 

 1 2 10 العدد الفعلي 

 .أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل معاوني -ثانياً : 

 معيــــدة  مـــدرس مساعد 

 

 هبة عبد الرحيم 

 عبد العزيز سماح ناصر 

 لمياء ربيع كامل 

  فتحي صبريإيناس 

 مروة رشاد محمود 

 دينا محمد اسماعيل 

 أحالم محمد حسانين 

 عبير صالح علي 

  الشرقاويايمان حسن رجب 

 اماني سامي 

 د طلعتامال محم 

 نورا جمعه 

 ازهار عبد الناصر 

 7 6 الفعليالعدد 
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 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه  -ثالثاً :

 :الماجستير رسائل 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 مالحظات الجامعة

 Genital hygienic هبه مجدى

practices and cofactors 

provoking genital tract 

infection 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ نادية يوسف

 مناقشه النتائج المنصورة 2017

 Birth preparedness and أسماء أشرف

complication readiness 

among pregnant 

women attending clinic 

at Menyet El-Nasr 

central hospital 

 ا.م.د/  حنان السيد

 د/ أحالم جودة

ةالمنصور 2018 االنتهاء من الشكل  

 العام للرسالة
 

 Evaluation the health هدى محمد حسانين

practices in pregnancy 

 د/ ناهد فكرى.ا

 د/ أم هاشم محمود

 جمع البيانات المنصورة 2018

اميره محمد عبد 

 الفتاح يوسف

Quality of antenatal 

care services among 

pregnant women at 

mansoura 

governmental hospital 
 

                  ا.د/ ناهد فكرى :

د/رانيا الكردى    
 

ع جماالنتهاء من  المنصورة 2019 

 البيانات

 ايمان حسن الشرقاوى

Prevalence of Unintended 

Pregnancy and Associated 

Factors among Pregnant 

Women Attending 

antenatal Clinics 

 أ. د/ أمينة النمر

 

 جمع البيانات المنصورة 2019

 فاطمة محمد المهدى

Sexual and psychological 

health of women with 

polycystic ovarian 

syndrome 

 ا.د/ ناهد فكرى

 د/ ساميه ابراهيم

 مناقشه النتائج المنصورة 2016

 أمورة سعد الدين ذكي  

Knowledge and Practices 

of Pregnant Women toward 

Danger Signs of Pregnancy 

 ا.د/ ناهد فكرى

 د/ شيماء فؤاد

جمع االنتهاء من  المنصورة 2019

 البيانات
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احالم محمد حسانين 

 عالم

Family Planning Services 

at Mansoura City  

 أ. د/ أمينة النمر

 

 مناقشه النتائج المنصورة 2019

عبير صالح على 

 محمد

Practicing pelvic tilt 

exercise on intensity of low 

back and pelvic girdle pain 

among pregnant women 

 ا.د/ ناهد فكرى

 د/ ايمان فاضل

 جمع البيانات المنصورة 2019

 ايمان على عثمان

Evaluation of Knowledge 

,attitude and practice of 

pregnant women regarding 

oral health 

             دحمالسيد م حنان/ا.ماا.م.د

 د/أمل يوسف احمد.ا.م     

2019 

 

 االنتهاء من االحصاء المنصورة

 امانى محمود محمود

Assessing women`s 

experience and perception 

of menopause 

 أ. د/ أمينة النمر

 

2019 

 

 جمع البيانات المنصورة

 سماح على على

Knowledge and practice of 

high risk pregnant women 

regarding eye care during 

pregnancy 

 أ. د/ أمينة النمر

 

 جمع البيانات المنصورة 2019

 هبه محمد عبده

Assessment of nurses 

knowledge and skill 

regarding Oxytocin 

adminstration 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/ام هاشم سعدون   

 عمل االحصاء المنصورة 2019

 اميمة فتحي محمد

Factors Affecting the 

Involvement of Husbands 

in Antenatal Care from 

Wives’ Point Of View 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/نحمده عزت عثمان 

 جمع البيانات المنصورة 2020

 ايمان نبيل محمد

Knowledge ,attitude and 

practices of women about 

early initiation of breast 

feeding 

 د/ أمينة النمر أ.

 

 جمع البيانات المنصورة 2020

 اعتماد جمال فايز

Assessment of health 

promoting life style and 

perceived stress among 

pre-eclamptic women 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/مروة ابراهيم حمدي

 جمع البيانات المنصورة 2020
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ياسمين عبد الرازق 

 عبد هللا

Assessment of evidence 

based practice's barriers 

from maternity nurse's 

point of view 

 السيد حنان/ا.م.د

 د/ نجوى إبراهيم مصطفي 

 جمع البيانات المنصورة 2020

والء ابراهيم عبد 

 الخالق

Factors Associated with 

Cessation of Exclusive 

Breast Feeding among 

Lactating Women 

 مينة النمرأ. د/ أ

 د/ايمان احمد فاضل

 جمع البيانات المنصورة 2020

 

 : الدكتوراه  رسائل 

تاريخ  السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 مالحظات الجامعة

 Effect of Applied Nursing Care عبدالرحمن محمد سالى

Guideline on Prevention of Risky 

Preterm Labor among Pregnant 

Women 

 ناهد فكرى /ا.د

 أ.م.د/ سامية إبراهيم

تمت  المنصورة 2016 

 المناقشة

 Introducing Standardized Nursing أمينة عبد الرازق

Protocol for Breast Cancer Women 

Receiving Chemotherapy 

 أمينة النمر /ا.د

 ا.م.د/تيسير فتحي

 د/ سوزان السعيد

تمت  المنصورة 2016

 اقشةالمن

 نهى لطفى عبد العليم

Applying Enhanced Recovery After 

Surgery Protocol for Elective 

Abdominal Hysterectomy 

امينة محمد رشاد  /أ.د

 النمر

تمت  المنصورة 2017

 المناقشة

دعاء مصطفي رمضان 

 شعيشع

Effect of Birthing Ball Exercises 

during Pregnancy on the First Stage 

progress of labor. 

حسن  ناهد فكرى /ا.د

 خضر

أ.م.د/ حنان عوض 

 معوض المشد

تمت  المنصورة 2017

 المناقشة

سماح ناصر عبد  /م.م

 العزيز الشورة

Application of Leg Wrapping 

Technique for Prevention of Spinal 

Induced Hypotension during 

Cesarean Section 

رأمينة النم /ا.د تمت  المنصورة 2018 

 المناقشة

 Effect of utilizing hands on versus off لمياء ربيع /م.م

method during delivery of fetal head 

on occurrence of perineal tear 

 ناهد فكرى /ا.د

 د/ أحالم جودة

االنتهاء من  المنصورة 2018 

الشكل العام 

 للرسالة

 Effectiveness of training attachment سمر عبد الحكم

behavior on the relationship between 

a pregnant woman and her fetus 

 ناهد فكرى /ا.د

 ا.م.د/  حنان السيد

االنتهاء من  المنصورة 2018 

الشكل العام 

 للرسالة

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

women’s experiences and labour 

outcomes 

 أمينة النمر /ا.د

 حنان السيد  /ا.م.د

مناقشة  المنصورة 2018 

 البيانات

مناقشة  المنصورة 2018  أمينة النمر /ا.د Effect of breast cancer guideline on رانيا البسيونى
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knowledge and attitude of healthy 

women with family history 

 اناتالبي مها ابراهيم /ا.د

صبرى  إيناس /م.م

 البلتاجى

Effect of utilizing developed 

gestational diabetes mellitus 

guideline on pregnancy and childbirth 

outcomes 

 ناهد فكرى /ا.د

 د/ نادية يوسف

مناقشة  المنصورة 2019 

 البيانات

ابتسام هاشم عثمان 

 زاهر

Effect of eating date on the progress 

of labor for parturient women 

ناهد فكرى حسن  /ا.د

 خضر

مناقشة  المنصورة 2019 

 البيانات

 

 اسماء اعضاء هيئة التدريس المشاركين في  الدورات التدريبية  رابعا:

 التاريخ الدورة التدريبية عضو هيئة التدريس
 

 
أ.د/أمينه محمد رشاد 

 النمر

Viva presentation 

 ورشة عمل  

16/10/2019 

 دورة تدريبية عن

An Examination of Coronavirus Covid-19. 

11 /4/2020 

 

 

 دورة تدريبية عن

Coronavirus in the US: Facts Fiction and Practical Tips. 

 

14 /4/2020 

 

أ.م.د/ حنان السيد محمد 

 إمام

دورة تدريبية عن: مفاهيم وطبيعة اإلعاقة وسبل -  

مختلفة لهم خاصة في التعليمال التيسيرات  

6-7/4/2020 

thinking matters ورشة عمل   - 

 

14 /10/2019 

أ.م.د/سامية ابراهيم 

  عثمان

 22/9/2019 - كيفية تفعيل ايميل الجامعة   ورشة عمل عن

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة-  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن  - 

 

14 /10/2019 

ن احمد فاضلد/إيما   

 

 22/9/2019 - كيفية تفعيل ايميل الجامعة   ورشة عمل عن

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة-  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن  - 

 

14 /10/2019 

د/ أمل يوسف احمد  

 محمد

 دورات تدريبية:

 -االدارة الجامعية 

14-15/5 /2019 

 

  27/5/2019-26 تنظيم المؤتمرات العلمية -

 

بكلية   thinking mattersحضور ورشة عمل بعنوان  

 التمريض ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

 

6/3/2019 

حضور ورشة عمل بعنوان "االختبارات االلكترونية" بكلية التمريض  -

 جامعة المنصورة

/3/2019   24 
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ورشة عمل عن -كيفية تفعيل ايميل الجامعة    22/9/2019 

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة -  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن   - 

 

14 /10/2019 

ورشة عمل عن حضور - د مروه إبراهيم حمدي  

Explanation of rules and work of scientific committee 

nursing sector 

31/10/2019 

 

 

مل عنورشة ع -كيفية تفعيل ايميل الجامعة    22/9/2019 

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة-  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن  - 14 /10/2019 

أحالم إبراهيم جوده د  

 

بكلية التمريض   thinking mattersحضور ورشة عمل بعنوان 

 . ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

6/3/2019  

 حضور ورشة عمل بعنوان

"Applying for MSC, PHD Scholar and 

Postdoctoral Mission." 

 

 

17/7/  2019  

 

م علي هامش المؤتمر الدولي التاسع لمركز االورا  حضور ورشة عمل

اكتوبر  2بالتعاون مع المؤسسة العربية ضد السرطان بتاريخ 

 بفندق جراند نايل تور بالقاهرة. 2019

              /10/20192 

 

الدورة التدريبية االولي لوحدة االورام التابعة لقسم النساء حضور 

 Earlyجامعة المنصورة بعنوان "  –كلية الطب  –والتوليد 

Detection of Gynecological Cancer." 

 

 

 

 

 Methodical Consideration toبعنوان "  حضور ورشة عمل

Research Health Equity    علي هامش المؤتمر الدولي

 Health"  لكلية التمريض جامعة طنطا تحت عنوان   امنالث

Equity and Nursing Care 

 

9-11/3/2019 

   

 

بعنوان " التعريف بمشروعات تطوير مؤسسات   حضور ورشة عمل

داء اال التعليم العالي وكيفية استيفاء نماذج التقدم" بمركز تطوير

 .الجامعي

10/3/ 2020 

 ناديه يوسف عبد الاله

 

ية تفعيل ايميل الجامعةكيف  22/9/2019 

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة -  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن  - 

 

14 /10/2019 

 دورات تدريبية:  .دأم هاشم محمود سعدون

Scientific Researches Choosing the 

Appropriate Statistical test for study Research 

 

18-19/2/2020 

 

 

 

تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية -  16-17/2/2020 

 25/2/2020 -تصميم المواقع الشخصية 
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عن .حضور ورشة عمل  Explanation of rules and 

work of scientific committee 

nursing sector 

 

31/10/2019 

 

ورشة عمل عن -كيفية تفعيل ايميل الجامعة    22/9/2019 

عن نشر ثقافة الجودة ورشة عمل  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن   

 

14 /10/2019 

د. رانيا المتولي حسين 

 الكردي

 

ورشة عمل عن -كيفية تفعيل ايميل الجامعة    22/9/2019 

 9/2019/-24 ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة

thinking matters ورشة عمل عن   14 /10/2019 

عن: دورة تدريبية  

 ادارة المراجع وفهرستها الكترونيا

28-29/7/2019 

 

المختلفة لهم  التيسيرات مفاهيم وطبيعة اإلعاقة وسبل :دورة تدريبية عن -

 خاصة في التعليم

6-7/4/2020 

د. شيماء فؤاد محمد 

 حجازي

 

ورشة عمل عن -كيفية تفعيل ايميل الجامعة    22/9/2019 

دةورشة عمل عن نشر ثقافة الجو  24/9/2019 

thinking matter  رشة عمل عنو - 

 

14 /10/2019 

29/7/2019-28 ادارة المراجع وفهرستها الكترونيا :دورة تدريبية عن -  

 

- رة تدريبية عند  : 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب الكترونيا

    6-7/4/2020 

 

12- نجوى ابراهيم د  مل عنورشة ع -كيفية تفعيل ايميل الجامعة     22/9/2019 

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة-  24/9/2019 

thinking matters ورشة عمل عن   

 

14 /10/2019 

نحمده عزت د ورشة عمل عن -كيفية تفعيل ايميل الجامعة     22/9/2019 

ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة-  24/9/2019 

thinking matters  10/2019/ 14 - رشة عمل عن

ة تدريبية عن:دور  

تعليمالمختلفة لهم خاصة في ال التيسيرات مفاهيم وطبيعة اإلعاقة وسبل  

 

6-7/4/2020 

 

 خامسا: المؤتمرات التي حضرها  أعضاء هيئة التدريس 

 المؤتمر أعضاء هيئه التدريس

 - o President of   The 5th International Conference: Faculty of Nursing رشاد النمر  محمد ا.د/ أمينة

Mansoura University in the period from 11 - 14  April 2019 titled” Road map 

for nursing and health care 2030 

o President of   the “ The 3rd  postgraduates conference of Faculty of Nursing, 
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Mansoura University on13 February, 2019 under the title   " Bridging Gap in 

Scientific Research For Excellence  ”  

o President of “ The 6th international scientific conference of faculty of nursing "

 The 3rd scientific conference of community health nursing department –

faculty of nursing –Mansoura university"Evidence-Based Practice: Where Are 

We December 2019 

 :o Actively participating by paper presentation The 5th International Conference ا.م.د/ حنان السيد محمد

Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 14  April 

2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the organization committee of  The5 th International 

Conference: Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 

14  April 2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the   “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 

department –faculty of nursing  – Mansoura university"Evidence-Based 

Practice: Where Are We?December 2019 

 :o Actively participating by paper presentation The 5th International Conference ا.م.د/سامية ابراهيم عثمان

Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 14  April 

2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the organization committee of  The 5th International 

Conference: Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 

14  April 2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

 o Actively participating  in the “ The 3rd  postgraduates conference of Faculty د/ ايمان احمد فاضل

of Nursing, Mansoura University on February 13, 2019 under the title " 

Bridging Gap in Scientific Research For Excellence ” 

o Actively participating  in the “ The 5th International Conference: Faculty of 

Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 14  April 2019 titled” 

Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the “ The 6th international scientific conference of 

Faculty of nursing, Mansoura University 

o Actively participating  in the 3rd Scientific conference of community health 

nursing department –Faculty of nursing –Mansoura university" Evidence-
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Based Practice: Where Are We ?In the period from 10-11 December  .2019. 

 o Actively participating  in the organization committee of  The 5th International د/ أمل يوسف احمد محمد

Conference: Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 

14  April 2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the “ The 3rd  postgraduates conference of Faculty 

of Nursing, Mansoura University on February 13, 2019 under the title   "

Bridging Gap in Scientific Research For Excellence  ”  

 o Actively participating  in the organization committee of  The 5th International د/مروة إبراهيم حمدي

Conference: Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 

14  April 2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the “ The 3rd  postgraduates conference of Faculty 

of Nursing, Mansoura University on February 13, 2019 under the title   "

Bridging Gap in Scientific Research For Excellence  ”  

o Actively participating  in the explanation of the rules and work of scientific 

committee of the nursing  sector 13th session of the year 2010-2020 in the 

period 30-31 october2019 

o Attended the conference titled   “ infertility :a multidisciplinary approach 

arranged by TIBA hospital for obstetric  & gynecological . Mansoura  27 

February 2020.      

 o Actively participating  in the “ The 3rd  postgraduates conference of Faculty د/أحالم محمد جودة

of Nursing, Mansoura University on February 13, 2019 under the title " 

Bridging Gap in Scientific Research For Excellence ” 

o Actively participating  in the “ The 5th International Conference: Faculty of 

Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 14  April 2019 titled” 

Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 

department –faculty of nursing –Mansoura university"Evidence-Based 

Practice: Where Are We ?December 2019 

o Actively participating  in  the 8th international conference of the Faculty of 

Nursing, Tanta University, under the title “health equity and nursing care ”In 

the period 23-24, February  2020 
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o Actively participating  in the 11th annual conference of the Scientific Miracles 

in the Quran and Sunnah in cooperation with Mansoura University in the 

period 11-12 March 2019 

 o Actively participating  in the “ The 3rd  postgraduates conference of Faculty د/ نادية يوسف احمد

of Nursing, Mansoura University on February 13, 2019 under the title " 

Bridging Gap in Scientific Research For Excellence ” 

o Actively participating  in the organization committee of  The 5th International 

Conference: Faculty of Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 

14  April 2019 titled” Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in the   “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 

department –faculty of nursing  – Mansoura university"Evidence-Based 

Practice: Where Are We?December 2019 

 o Actively participating  in the “ The 5th International Conference: Faculty of د. أم هاشم محمود سعدون

Nursing - Mansoura University in the period from 11 - 14  April 2019 titled” 

Road map for nursing and health care 2030” 

o Actively participating  in  the 8th international conference of the Faculty of 

Nursing, Tanta University, under the title “health equity and nursing care ”In 

the period 23-24, February  2020  

 رانيا المتولي حسين الكردى.د

 

o Actively participating  in the   “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 

department –faculty of nursing  – Mansoura university"Evidence-Based 

Practice: Where Are We?December 2019 

 د.شيماء فؤاد حجازي

 

o Actively participating  by talk in  the 5th international scientific nursing 

conference road map for nursing and health care . 

o Actively participating as speaker in the 3rd postgraduate scientific nursing 

conference Bridging Gap in Scientific Research For Excellence. 

o Actively participating  in the “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 

department –faculty of nursing –Mansoura university  "Evidence-Based 

Practice: Where Are We  ?December 2019 

o Actively participating  in the د.نجوى ابراهيم الفيشاوى   “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 
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department –faculty of nursing  – Mansoura university"Evidence-Based 

Practice: Where Are We?December 2019 

o Actively participating  in the د.نحمدة عزت عثمان   “ The 6th international scientific conference of 

faculty of nursing "The 3rd scientific conference of community health nursing 

department –faculty of nursing  – Mansoura university"Evidence-Based 

Practice: Where Are We?December 2019 

 

 المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم :  :سادسا

 حلة البكالوريوس ) ساعات معتمدة(مر

 الفرقة / المكان اسم عضو هيئة التدريس المقرر الدراسي

 

تمريض األمومة وأمراض 

 النساء. 

 

 

  ن (و ثا اولترم ))د/ايمان أحمد فاضل -1 -

 د/نايه يوسف عبد الاله )ترم اول و ثان (-2

 د/ رانيا متولي الكردي )ترم اول و ثان (-3

 

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثالث

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

 (وثان لترم او) )أ.م.د/ سامية ابراهيم عثمان-1 مهنة التوليد

 د/أحالم محمد ابراهيم  )ترم اول و ثان ( -2

 د/شيماء فؤاد حجازى )ترم اول و ثان( -3

 أ.م.د/ سامية ابراهيم عثمان) ترم صيفي( -4

 د/نجوي مصطفي الفيشاوي )ترم صيفي( -5

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثالث

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -ضالتمري

 

استراتيجيات تعليم 

 التمريض والتثقيف الصحي

 (ترم اول) د/أمل يوسف أحمد

 د/ مروه إبراهيم حمدي )ترم اول(

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثاني

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

الطب البديل فى الممارسات 

 مريضيهالت

 ترم اول( )أم هاشم محمود سعدون/د

 د/ نجوى ابراهيم الفيشاوى )ترم اول(

جامعة  -كلية التمريض– المستوي الثاني

 .المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض
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تمريض تطبيقى عناية 

 حرجة وامراض النساء

 حنان السيد محمد/ا.م.د

 حمود محمودد/ أم هاشم م

 -كلية التمريض–المستوي الخامس  االمتياز

 .جامعة المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

تمريض تطبيقى مهنه 

 التوليد

 -كلية التمريض– المستوي الخامس  االمتياز د/ مروه ابراهيم حمدى

 .جامعة المنصورة

كلية  -ت معتمدة ساعا -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

تمريض تطبيقى  حمل 

 حرج و عناية حرجة

 د/ سامية ابراهيم عثمان.ا.م

 د/ رانيا المتولي الكردي 

 -كلية التمريض– المستوي الخامس االمتياز

 .جامعة المنصورة

كلية  -ساعات معتمدة  -مرحلة البكالوريوس

 جامعة المنصورة -التمريض

 

 (قديمة)الئحة  التخصصية للماجستيرلمرحلة ا

 اعضاء هيئة التدريس المقررات الدراسية

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

 د/سامية إبراهيم عثمان

 د/أحالم محمد إبراهيم جودة

 مروة إبراهيم أبو ريه /د دراسة سكانية لألسرة والمجتمع

 د/امل يوسف

 أ.م.د/ حنان السيد محمد صحيتطبيقات التثقيف ال

 د/سامية إبراهيم عثمان

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

 د/إيمان أحمد فاضل

 د/امل يوسف المفاهيم الحديثة في تمريض األمومة وأمراض النساء

 د/ ام هاشم محمود

فكرى خضر أ.م.د. ناهد التدريس في تمريض األمومة وأمراض النسا استراتيجيات  

 د/  نادية يوسف أحمد
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 مروة إبراهيم أبو ريه /د علم نفس المرأة

 د/  نادية يوسف أحمد

 حسن بديري  محمد أ.م.د طب الوالدة وأمراض النساء

 رضا عبدالهادي د.أ تشريح الحوض

 أ.م.د.ماهر شمس الدين حسن -      عالء الدين الجوهري.أ.د   علم األجنة والوراثة

 احمد سيد رجب.د.أ باثولوجي

 

 مرحلة الدكتوراه بنظام الالئحة القديمة

 المقررات الدراسية

 

 اعضاء هيئة التدريس

 أ.د/أمينة محمد رشاد النمر ندوات تمريض في مجال التخصص العام

 ناهد فكرى أ.د/

 أ.د/أمينة محمد رشاد النمر ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق

 سيد محمد أ.م.د/حنان ال

 أ.د/ ناصر اللقاني العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخصص

 أ.د/ محمد السيد إمام

  أ.د/ ليلي عبد الحميد البغدادي
 

 اولفصل دراسي  لمرحلة التمهيدية  للماجستير) ساعات معتمدة(ا

 اعضاء هيئة التدريس المقررات الدراسية

 محمد رشاد النمر  امينة  /أ.د الكتابة العلمية و النشر  

 

 التخصصية للماجستير) ساعات معتمدة( فصل دراسي ثان لمرحلةا

 المقررات الدراسية

 
 اعضاء هيئة التدريس

  د/امل يوسف احمد الرعاية اثناء الحمل )نظري(

 د/ام هاشم محمود سعدون 

  د/مروة ابراهيم حمدي الرعاية اثناء الحمل )عملي(

 د/نجوي مصطفي ابراهيم

 احمد سيد رجب /دا.  النساء و التوليد طب 

 أ.د/ على محمد جاب هللا علم االدوية في امراض النساء 

 أ.د/ امانى عبد الرحمن شلبى

 مروة إبراهيم حمدي /د تاخر االنجاب و الوسائل التكنولوجية المساعدة 

 د/ام هاشم محمود
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 وللمرحلة التخصصية للدكتوراه) ساعات معتمدة( فصل دراسي اا

 المقررات الدراسية

 

 اعضاء هيئة التدريس

  ا.م.د/ حنان السيد محمد االتجاهات الحديثة في التمريض 

 ا.م.د/ ساميه ابراهيم عثمان  

 ا.د/ امينه محمد رشاد النمر تمريض صحة المراه 

 ا.م.د/ ساميه ابراهيم عثمان

  ا.م.د/ حنان السيد محمد المشورة االنجابية 

 براهيم عثمان  ا.م.د/ ساميه ا

 ا.د/ امينه محمد رشاد النمر اورام امراض النساء 

  ا.م.د/ حنان السيد محمد

 

 لمرحلة التخصصية للدكتوراه) ساعات معتمدة( فصل دراسي ثانا

 المقررات الدراسية

 
 اعضاء هيئة التدريس

 ا.د/أمينه محمد رشاد الممارسات القائمة علي االدلة في االمومة 

 السيد محمد ا.م.د/حنان 

 مهنة التوليد المتقدم ) نظري( 

 

 ا.م.د/حنان السيد محمد

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان

 

 مهنة التوليد المتقدم )عملي(

  د/أمل احمد يوسف

 د/إيمان احمد فاضل 

 ا.م.د/حنان السيد محمد نولوجية المعلوماتية في التمريض تك

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان

 االمومة  ندوات في تمريض

 

 

 ا.د/أمينه محمد رشاد

 ا.م.د/حنان السيد محمد

 ندوات في النساء و التوليد 

 

 م.د/حنان السيد محمد.ا

 ا.م.د/سامية إبراهيم عثمان

 ا.د/أمينه محمد رشاد لحاالت الحرجة و الطارئة لالمومةالرعاية التمريضية ل

 ا.م.د/حنان السيد محمد 

 القسم: سابعا : الطالب المستفيدين من 

 طالب البكالوريوس

 اسم المقرر
 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب

 ترم ثاني ترم اول ترم ثاني ترم اول
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 91:1 77:1 271 230 تمريض األمومة وأمراض النساء

 65:1 66:1 194 196 مهنة التوليد

استراتيجيات تعليم التمريض والتثقيف 

 الصحي
633 -------- 

316:1 -------- 

 -------- 162:1 -------- 325 الطب البديل في الممارسات التمريضية

 

 الطالب بالمرحلة التخصصية للماجستير )الئحة قديمة( 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب اسم المقرر

 3:1 10 تمريض األمومة وأمراض النساء

 5:1 10 عدراسة سكانية لألسرة والمجتم

 5:1 10 تطبيقات التثقيف الصحي

 5:1 10 حلقات نقاشية في مجال التخصص

 5:1 10 المفاهيم الحديثة في تمريض األمومة وأمراض النساء

 5:1 10 استراتيجيات التدريس في تمريض األمومة وأمراض النسا

 5:1 10 علم نفس المرأة

 10:1 10 طب الوالدة وأمراض النساء

 10:1 10 وضتشريح الح

 5:1 10 علم األجنة والوراثة

 10:1 10 باثولوجي

 

 طالب المرحلة التخصصية للدكتوراه )الئحة قديمة( 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب اسم المقرر

 2:1 4 ندوات تمريض في مجال التخصص العام

 2:1 4 ندوات تمريض في مجال التخصص الدقيق

 2:1 4 صصاألساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخالعلوم 
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 (ساعات معتمدة المرحلة التخصصية للماجستير )الئحة طالب

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب اسم المقرر

 ترم ثاني ترم اول ترم ثاني ترم اول 

 ------ 12:1 ------ 43 الكتابة العلمية و النشر  

 10:1 ------ 19 ------ رعاية اثناء الحمل )نظري(ال

 10:1 ------ 19 ------ الرعاية اثناء الحمل )عملي(

 10:1 ------ 19 ------ طب النساء و التوليد 

 10:1 ------ 19 ------ علم االدوية في امراض النساء 

 10:1 ------ 19 ------ تاخر االنجاب و الوسائل التكنولوجية المساعدة 

 

 (ساعات معتمدة الئحةللدكتوراه ) طالب المرحلة التخصصية

 اسم المقرر
 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب عدد الطالب

 ترم ثاني ترم اول ترم ثاني ترم اول

 - 4:1 - 8 االتجاهات الحديثة في التمريض

 - 4:1 - 8 تمريض صحة المراه

 - 4:1 - 8 المشورة االنجابية

 - 4:1 - 8 ورام امراض النساءا

 4:1 - 8 - الممارسات القائمة علي االدلة في االمومة

 4:1 - 8 - مهنة التوليد المتقدم ) نظري(

 4:1 - 8 - مهنة التوليد المتقدم )عملي(

 4:1 - 8 - تكنولوجية المعلوماتية في التمريض

 4:1 - 8 - ندوات في تمريض االمومة

 4:1 - 8 - لتوليدندوات في النساء و ا

الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة و الطارئة 

 لالمومة

- 8 - 4:1 

  

 ثامنا: أنشطة القسم:

 االنشطة العلمية

   تطوير العروض التقدميةPower Point  للمهارات العملية والمحاضرات النظرية 

 مراجعة الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 البكالوريوس  و الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه( لمرحلتيفات المقررات مراجعة توصي 

 مراجعة توصيفات المقررات الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس 

 مراجعة االمتحانات العلمية التى يدرسها القسم 

 متابعة طالب االمتياز بأماكن التدريب والتقييم المستمر 

 لعملية السريرية مطورةاتباع نظام االمتحانات اOSCEفى الفصل الدراسى االول )   ) 

  هى:واعداد تقارير المقررات التى تدرس من قبل القسم وكذلك المواد التى تقع تحت مسؤلية القسم 

  مرحلة البكالوريوس ساعات معتمدة 
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سات الطب البديل فى الممار –الفصل الدراسى االول )تمريض االمومة وامراض النساء  .1

 استراتيجيات تعليم التمريض  والتثقيف الصحى( -مهنة التوليد -مريضية الت

 مهنة التوليد( -الفصل الدراسى الثانى )تمريض االمومة وامراض النساء .2

 جميع المواد التخصصية للماجستيرالئحة الساعات المعتمدة وهى كاالتى: 

 (Antepartum care- Antepartum care  (practical)- Obstetrics and Gynecology of medicine- 

Intrapartum care- Postpartum care- Intrapartum and postpartum care (practical)- 

Seminars in reproductive health- pharmacology in  Obstetrics and Gynecolog- 

Embryology and genetics-Advanced health assessment-infertility and assisted 

reproductive technology.) 

 جميع مواد الدكتوراة الئحة الساعات المعتمدة وهى كاالتى: 

(Biostatistics- New trends in nursing- Grant proposal- Advanced nursing 

research- Woman health- Reproductive counseling- Evidence based practice- 

Advanced midwifery- Advanced maternity ( practical)- Seminars in maternity 

nursing- Seminars in Obstetrics and Gynecology- Emergency and critical 

maternity care- pschosocial aspects of woman health- Gynecological oncology- 

Nursing informatics    .) 

 :مواد تدرس  خارج الكلية 

ة التمريض الفصل الدراسى االول مادة تمريض نسا والفصل الدراسى الثانى مادمعهد  .1

 ا.د/ حنان السيد( -استراتيجيات التدريس والتثقيف الصحى ) ا.د/ امينة النمر

 د/ نجوى ابراهيم(. -مادة تمريض نسا ) ا.د/ حنان السيد معهد شربين .2

 

 أنشطة الجودة بالقسم

 ئه والهي و اشتراك اعضاء هيئه التدريس يل لجنة للجودة بالقسمتشكتعيين منسق للجودة بالقسم و

 المعاونة بفاعلية في جميع لجان و انشطة الجودة كاالتى:

 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اسم اللجنة

 ا. م. د /حنان السيد محمد رئيس لجنة الجودة

 د/نادية يوسف أحمد الجودة  منسقي

 جازيد/شيماء فؤاد ح

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب

 

 د/نادية يوسف أحمد )رئيس اللجنة(

 مدوسف أحمل يد/إيمان أحمد فاضل                د/أحالم محمد جودة            د/أ

تولي يا مد/مروة ابراهيم حمدي           د/شيماء فؤاد حجازى          د/ ران 

 الكردي                           

 أم هاشم محمود سعدون      د/نجوي ابراهيم مصطفي     /د  

 د/ أمل يوسف أحمد  )رئيس اللجنة( لجنة الدراسات العليا

 د/ايمان أحمد فاضل                        د/شيماء فؤاد حجازى
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 د/مروة ابراهيم حمدي                   د/نجوي ابراهيم مصطفي  

 أم هاشم محمود سعدون/د

 

 نة تحليل الورقة اإلمتحانيةلج

 ا.م.د/ سامية إبراهيم عثمان  )رئيس اللجنة(

 أ.م.د/ حنان السيد محمد                       د/مروة إبراهيم حمدي

 د/إيمان أحمد فاضل                             د/احالم محمد جودة 

 لجنة ملف المقرر

 

 

  

 رانيا متولي الكردي )رئيس اللجنة( /د

          م.م/نحمده عزت عثمان                     م.م/لمياء ربيع كامل      

 إسماعيلم.م/دينامحمد 

         م.م/هبة عبد الرحيم زيدان               م.م/سماح ناصر عبد العزيز  

 م/احالم عالم

عبير /م       م.م/ايناس صبري البلتاجي                م.م/مروة رشاد محمود       

 صالح

أمال  /م               م/ ايمان حسن                              م/أماني سامي           

 محمد طلعت

 م/ أزهار عبد الناصر                       م/ نورا جمعه   

 

 معيار الجهاز اإلداري

 

 د/إيمان أحمد فاضل  ) رئيسا للمعيار(

يماء فؤاد د/نادية يوسف أحمد             د/ش   أم هاشم محمود سعدون        /د

 حجازي

 احالم عالم/م  د/نجوي إبراهيم مصطفي            م.م/لمياء ربيع كامل              

نورا جمعه /م  م/عبير صالح                       م/إيمان حسن رجب                

 فوزي

 

 معيار خدمة المجتمع

 م عثمان  ) رئيسا للمعيار(ا.م.د/ سامية إبراهي

.م/هبة عبد م   د/مروة إبراهيم حمدي          د/أحالم محمد جودة                   

 الرحيم زيدان

.م/ايناس م رانيا متولي الكردي        م.م/نحمده عزت عثمان                /د  

    صبري البلتاجي                                                

                                            أماني سامي         /م م.م/مروة رشاد محمود     م.م/دينامحمداسماعيل                      

 م/أمال محمد طلعت                م/أزهار محمد عبد الناصر

 

 تحديد  مسئولي ملفات الجودة بالقسم 
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السادة أعضاء هيئة 

 التدريس

 اسم الملف لهيئة المعاونةا

 الفاعلية التعليمية للطالبملف  م/أمال محمد طلعت د/نجوي إبراهيم مصطفي           

 الدراسات العلياملف  م/عبير صالح د/ أمل يوسف أحمد

 تحليل الورقة اإلمتحانيةملف  م/نورا جمعه فوزي د/احالم محمد جودة

أم هاشم محمود /د

 سعدون

 م/ إيمان حسن 

 م/أزهار محمد عبد الناصر

 ملف التدريب العملى والميدانى

 م.م/مروة رشاد محمود مروه إبراهيم حمدي /د

 م/احالم محمد حسنين عالم

 ملف أنشطة القسم العلمى

من سيتم ترشيحه من أعضاء هيئة 

 التدريس

 ملفات البرامج من سيتم ترشيحه من أعضاء هيئة التدريس

 د/نايه يوسف عبد الاله

 شيماء فؤاد حجازىد/

 م.م/سماح ناصر عبد العزيز

 م.م/دينامحمد إسماعيل

 ملف الجودة

 ملف المقرر رانيا متولي الكردي /د

أ.م.د/ سامية ابراهيم 

 عثمان

 م.م/هبة عبد الرحيم زيدان 

 م.م/ايناس صبري البلتاجي 

 م/أماني سامي

 مهنة التوليد

 م.م/نحمده عزت عثمان  د/ايمان أحمد فاضل

 يمان حسنم/إ

 تمريض األمومة وأمراض النسا

أم هاشم محمود /د

 سعدون

 م.م/مروة رشاد محمود

 م/نورا جمعه فوزي

الطب البديل في الممارسات 

 التمريضية

 م/أحالم عالم   د/أمل يوسف أحمد

 م/أزهار محمد عبد الناصر

استراتيجيات تعليم التمريض 

 والتثقيف الصحي

 

لزيارة  هيداوذلك تم جعة الداخلية من قبل مركز ضمان الجودة بالمنصورةالقسم لزيارة المرا استعداد

 من قبل الهيئة العامة للجودة واالعتماد كاالتى: تجديد االعتماد 

o جامعه المنصورة. –كليه التمريض  -حضور اجتماعات الجودة بوحدة ضمان الجودة 

o  لجودة اقافة لنشر ث بصفه دورية سماجتماعات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالق اجراء

  عن: داخل القسم



21 

 

 التعريف بمهام منسقي المقررات ومسؤلى ملفات الجودة بالقسم 

  بالقسم  ولجان الجودة اللجان العلميةالتعريف بمهام 

  عناصر المراجعة الداخليةبالتوعية 

 يالتعريف بمهام مدير برنامج الساعات المعتمدة ومحتوي ملف البرنامج الدراس 

 التوعية بمعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

o لدراسات املفات  –الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس و مقررات ات القسم )ملفات مراجعة ملف

 .(لجودةفات امل -ملفات انشطة خدمة المجتمع -ملفات االمتياز -االكاديميملفات االرشاد  -العليا

o د كال من:اعداد ومراجعه واعتما 

 .توصيف برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 توصيف مقررات برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة االمتحانتوصيف 

  برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدةمصفوفات مقررات 

 زاء العملية للمقررات التي يدرسها القسم لمرحلة البكالوريوسمصفوفات األج  . 

 تقارير المقررات النظرية والعملية بالقسم. 

 برامج الدراسات العليا. تقارير 

  الورقة االمتحانية للمقررات النظرية والعملية بالقسمتقارير تحليل. 

 

 أنشطة خدمة المجتمع

 2020-2019المجتمع للعام  بما تم تنفيذه من خطة القسم لخدمة  تقرير

 المسئول عن الندوة تاريخ التنفيذ  اسم الندوة

 السيدات عن سرطان المبيض توعية

 

 

 ندوة توعية عن سرطان عنق الرحم

 

 

 ندوة كيفية التعامل مع سن الياس 

 

 

 دةالعالمات المنذرة أثناء فترة الحمل والوال

 و في  فترة النفاس

 2019أكتوبر  28

 

 

 2020فبراير  10

 

 

 2020فبراير 

 

 

 2020فبراير 

 

 

 أ.م.د/ حنان السيد

 ا.م.د/ سامية ابراهيم عثمان

 

 د/ شيماء فؤاد

 د/رانيا الكردى

 

 ا.م.د/ حنان السيد 

 د/ نجوى ابراهيم

 

 أ.م.د/ حنان السيد

 د/مروة ابراهيم

  COVID-19تم تأجيل باقي الندوات بسبب الظروف الصحية للبالد و انتشار فيروس   ### 

 

 تاسعا: توزيع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم علي اماكن التدريب العملي 

 مقرر مهنة التوليد

Staff distribution in clinical areas (Midwifery) 1st semester 2019-2020 
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Staff Names Clinical Areas 

Dr/Nehmedo Ezzat 

 

Labor ( MUH) 

Dr/Samah Nasser Labor ( LAB) 

Dr/ EnasSabry Labor ( LAB) (males) 

Dr/Eman Hassan Antenatal (Specialized center) 

Dr/Ahlam Allam 

 

Antenatal (old general hospital) 

Dr/ Abeer Salah  Antenatal ( Lab) Males  

Dr/ Amany Samy 

 

 Postnatal ( Lab) Males  

Dr/ Dina Mohammad Post natal ( MUH) 

Dr/Heba Abd El-Reheem 

Dr/Marwa Rashad 

Dr/Azhar abd Elnaser 

Dr/Noura Gomaa 

Lab 

 

Staff distribution in clinical areas (Midwifery) 2st semester 2019-2020 

Staff Names Clinical Areas 

Dr/Marwa Rashad 

Dr/ Dina Mohammad 

Labor ( MUH) 

Dr/ Ahlam Allam Labor ( LAB) 

Dr/ EnasSabry Labor ( LAB) (males) 

Dr/Eman Hassan Antenatal (Specialized center) 

Dr/ lamia kamel Antenatal (new general hospital) 

Dr/samah nasser  Antenatal ( Lab) Males  

Dr/ nora gomaa 

 

 Postnatal ( Lab) Males  
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Dr/Heba Abd El-Reheem 

Dr/ amany shohba 

Post natal ( MUH) 

Dr/Azhar abd Elnaser 

Dr/Abeer salah 

Dr/ amal mohamed 

Lab 

 

 نسامقرر تمريض االمومة وامراض ال

Staff distribution in clinical areas (Maternity) 1st semester 2019-2020 

 Staff Names  Clinical Areas 

Dr/Eman Hassan Family planning(MUH) 

Dr/Azhar abdElnaser Family planning (Lab) 

Dr/HebaAbd El-Reheem 

 

Gyne  (Specialized center) 

 Dr/ Amany samy 

Dr/ LamiaaRabea 

Gyne (MUH departments) 

Dr/ Enas Sabry Gyne ( Lab) 

Dr/ Dina Mohammad 

Dr/MarwaRashad 

Dr/ Ahlam Allam 

High risk ( MUH) 

 Dr/NehmedoEzzat 

 Dr/Samah Nasser 

 Dr/ Abeer Salah 

 Dr/NouraGomaa 

Lab 

 

Staff distribution in clinical areas (Maternity) 2nd  semester 2019-2020 

Day and Time Staff Name Clinical Area 

 

Wednesday(2Pm to 4PM) 

Dr/Samah Nasser 

Dr/ Enas Sabry 

Dr/ Abeer Salah 

Dr/NouraGomaa 

 Female (Lab) 
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Thursday(3 Pm to 5 PM) 

Dr/ Ahlam Allam 

Dr/Azhar abdElnaser 

Male( Lab) 

Saturday 

(8 Am to 4PM) 

Wednesday(8 Pm to 4 PM) 

Dr/ Eman Hassan Gyne  (Specialized 

center) 

Dr/ Dina Mohammad 

Dr/Amal Mohamed 

Gyne (MUH 

departments) 

Saturday 

(8 Am to 4 PM) 

Wednesday ( 8 Pm to 4 PM) 

Dr/HebaAbd El-Reheem 

Dr/lamiaa rabie kamel 

 

High risk ( MUH) 

Saturday 

(8 Am to 4 PM) 

Wednesday (8 Pm to 4 PM) 

Dr/ Amany samy 

Dr/MarwaRashad 

Family 

planning(MUH) 

 

 نتائج تقارير المقررات: عاشرا:

 لمعتمدة(مقررات مرحلة البكالوريوس )نظام الساعات ا

 نقاط القوة:

 .رفع محتويات المقررات إلكترونيًا على نظام الموودل لجعل المقررات أكثر تشويقًا 

  في المقررات العملية. العملياتاحة أماكن جديدة للتدريب 

 .تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة لتتناسب مع قاعات التدريس والمعامل 

 .تشجيع نظام المحاضرة التفاعلية 

 تاج إلى تحسين:نقاط تح

  ي فمع حضور جميع الطلبة كما في مقررى مهنة التوليد والطب البديل  ليتناسبتوقيت المحاضرة

والطالب  تعليمالممارسات التمريضية وعليه سيتم مخاطبة لجنه الجداول للتنسيق مع وكيل الكلية لشئون ال

 لتعديل موعد المحاضرة.

 الصحي  تثقيفبالنسبة لمقرر إستراتيجيات تعليم التمريض وال قاعة المحاضرات ال تتناسب مع عدد الطالب

 قاعة وبناًءا عليه سيتم مخاطبة شئون الطالب لتقليل عدد الطالب المسجلين بالمقرر لتتناسب مع

 المحاضرات وتوفير قاعات دراسية. 

 قدير تلى وجد أن معظم الطالب حاصلين عفى بعض المقررات  بدراسة المنحنى الطبيعي لنتيجة الطالب

في  تدرجةامتياز وبناءا علية يتم مراجعه توصيف االمتحان للتأكد من احتواء االمتحان على أسئلة م

 مستوىات الصعوبة لتناسب جميع الطالب.

 :دكتوراهمرحلة الدراسات العليا ماجستير/  
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 بمراجعة نتائج تقارير المقررات لمرحلة الدراسات العليا ماجستير/ دكتوراة وجد ان: 

 نقاط القوة:

  بنظام الساعات المعتمدة. والدكتوراهالماجستير  لمرحلتيتفعيل التدريس 

  عند وضع األسئلة. االمتحانإتباع توصيف 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 عليا.دراسات اليه للالقادمة بالتنسيق مع وكيل الكل تمواعيد االمتحان ال تناسب الطالب لذا سيراعى ذلك باالمتحانا

 19كيفيه تنسيق وتنفيذ مهام القسم العلمي اثناء جائحه كوقيد  -ر:الحادي عش

 :الثاني الدراسيالفصل ببالنسبة آللية التدريس 

 

  ا ض النستمريض االمومة وامرا لمقرراتبالنسبة لمرحلة البكالوريوس : تم تسجيل  جميع محاضرات

 بعد الجديدة ورفعها  على الجوجل درايف وعلى منصة التعليم عن و مهنة التوليد 

  تم التعامل اون الين مع الطالب وتسليمassignments  كما تم عملquizzes  ونظريعملى 

 ا .لعليا بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا: تم تسجيل جميع المحاضرات ورفعها يوتيوب الدراسات 

 

 اجتماعات اون الين نظرا لما تمر به البالد من جائحة كرونا: اجراء 

  كيفية  ف عليكأون الين مع مدير وحدة التعليم االلكتروني الرئيسية د. جون فايز للتعر اجتماعحضور

 .2020مارس  17 تاج المقررات االلكترونية ذاتيا ان

  يفية كف علي أون الين مع مدير وحدة التعليم االلكتروني الرئيسية د. جون فايز للتعر اجتماعحضور

 .2020مارس  19ة للتعلم عن بعد بتاريخ رفع المحتوي العلمي علي المنصة الجديد

 حضور اجتماع كنترول بن الهيثم وكيفية تسليم االختبارات والمشاريع البحثية اون الين. 

 

ظرا لما عن بعد ن تعليماالطالع علي الفيديوهات التعليمية التي قام بها مدير التعليم االلكتروني للجامعة في فترة ال

 ا:تمر به البالد من جائحة كرون

  عد بتم رفع جميع محاضرات مقرري التوليد والنسا علي الجوجل درايف وعلي منصة التعليم عن

 الجديدة والتعامل اون الين مع الطالب من تسليم اسيمنت ورفع كويزز عملي ونظري 

 لقسم تم رفع جميع محاضرات الدراسات العليا مرحلتي الماستر والدكتوراه نظام ساعات معتمدة 

 المرأة والتوليد  علي يوتيوب الدراسات العليا للكلية.تمريض صحة 

 ن بعد ععليم رفع المحتوي العلمي للمقرر بواسطة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي نظام الت

 للمنصة الجديدة.             

https://youtu.be/0G8MJbce0t8 

 لمنصة لبعد  ام البوربوينت لتسجيل المحتوي العلمي ورفعه للطالب علي نظام التعليم عناستخد كيفية

 الجديدة.

https://youtu.be/oYJf1ncTw1k 

 إنشاء جوجل درايف واحد لرفع المحتوي العلمي للمقرر. كيفية 

https://youtu.be/ZQ28W_lNsz4 

https://youtu.be/0G8MJbce0t8
https://youtu.be/oYJf1ncTw1k
https://youtu.be/ZQ28W_lNsz4
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 .كيفية رفع المحتوي العلمي علي جوجل درايف واحد بواسطة عضو هيئة التدريس 

https://youtu.be/WSzsJRgEWuY 

 شرح مودل المحاضر في التفاعل مع الطالب 

https://youtu.be/PsK5KXiypAo 

 

 :    االطالع علي الفيديوهات التعليمية لمركز تقنية االتصاالت والمعلومات في فترة التعليم عن بعد

 حت تصورة شرح طريقة الدخول والتعامل مع االصدار الجديد من نظام ابن الهيثم لطالب جامعة المن

 ل مع االمتحانات االلكترونية واألبحاث لتقديم الخدمات الطالبية والتعام MyUمسمى 

https://youtu.be/P6EVHBlxppE 

  كيفية تقدم الطالب علي نظام الدراسات العليا علي بن الهيثم للدراسات العليا 

outube.com/watch?v=Fgf7C6n2EeYhttps://www.y 

  طالبكيفية دخول عضو هيئة التدريس علي نظام الساعات المعتمدة بن الهيثم إلدارة شئون ال 

gqxPaWOoQ-https://www.youtube.com/watch?v=Z 

 فادة من الخدمات االلكترونيةكيفية الدخول علي نظلم بن الهيثم لالست 

https://www.youtube.com/watch?v=aTAnvagKM9A&t=18s 

 

س فاضل مدر أحمد االطالع علي الفيديوهات المقدمة من وحدة التعليم االلكتروني الفرعية والتي قام بها د. إيمان

 ة المرأة والتوليد ومدير الوحدة للدعم الفني للطالب وللمدرسين وهي:تمريض صح

   

  فيديو للطالب عن المقررات المفعلة علي المنصة الجديدة للتعليم اإللكتروني عن بعد 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeWzG1YE2Y 

  عن كيفية عمل ايميل علي الموقع الرسمي لجامعة المنصورةفيديو 

https://www.youtube.com/watch?v=TiWY0THEaZc 

 .كيفية الدخول علي االيميل الرسمي لجامعة المنصورة 

https://www.youtube.com/watch?v=vi818XT9gaQ 

  م الذي توجامعة المنصورة "ا.د/ أمينة النمر"  -بعميد كلية التمريض باجتماعفيديو للطالب خاص

خص يما يفتسجيله الجتماع اون الين علي هامش مبادرة اسأل عميد لإلجابة علي استفسارات الطالب 

 اون الين.االختبارات والمشارع البحثية 

t=67s&https://www.youtube.com/watch?v=rQIPKxl42zc 

 

 نقاط القوة: -شر:الثاني ع

 تطوير اعضاء هيئة التدريس 

  حضور ورشة عمل بعنوانthinking matters  عة بكلية التمريض ونادى أعضاء هيئة التدريس بجام

 .3/2019/ 6المنصورة  بتاريخ 

 ضد  عربيةحضور ورشة عمل  علي هامش المؤتمر الدولي التاسع لمركز االورام بالتعاون مع المؤسسة ال

 بفندق جراند نايل تور بالقاهرة. 2019اكتوبر  2تاريخ السرطان ب

https://youtu.be/WSzsJRgEWuY
https://youtu.be/PsK5KXiypAo
https://youtu.be/P6EVHBlxppE
https://www.youtube.com/watch?v=Fgf7C6n2EeY
https://www.youtube.com/watch?v=Z-gqxPaWOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=aTAnvagKM9A&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=GqeWzG1YE2Y
https://www.youtube.com/watch?v=TiWY0THEaZc
https://www.youtube.com/watch?v=vi818XT9gaQ
https://www.youtube.com/watch?v=rQIPKxl42zc&t=67s
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  وابة بنشطة عمل وتنظيم ورشة عمل بمكتب تطوير البحوث جامعة المنصورة عن ) كيفية استخدام وتفعيل أ

 .17/12/2019بنك المعرفة( بتاريخ 

 11 ريخعمل ورشة عمل لطالب البورد العربي بكلية التمريض جامعة المنصورة عن بنك المعرفة بتا 

 عن كيفية استخدام بنك المعرفة المصري. 2020مارس 

 تمريض  ستاذا -الحضور والمشاركات العلمية الخارجية الدولية لعضوين من أعضاء القسم: ا. أمينة النمر

جامعة  م فيبكلية العلوصحة المرأة والتوليد, د. ايمان أحمد فاضل مدرس تمريض صحة المرأة والتوليد .

                                                              Staff mobility: Erasmus teaching mobility 2019ابريل  13:20ة من بيتيشتي بالفتر

  قسم طب ب 2019مارس  9:11دورة تدريبية عن التشخيص المبكر لسرطانات الجهاز التناسلي بالفترة من

 النسا والتوليد بجامعة المنصورة.

  امعة يل الجكمحاضر باللقاء التعريفي للترحيب بطالب الدراسات العليا ) كيفية استخدام ايمالمشاركة

 .7/10/2019بتاريخ  شاركة في قواعد البيانات العالمية( للم

 لدراسات الب اندوة علمية عن كيفية استخدام قواعد البيانات العالمية واستخدام بنك المعرفة المصري لط

 .2019ديسمبر  19المعتمدة بالمرحلة التمهيدية بتاريخ العليا الئحة الساعات 

 تنظيم فاعليات اليوبيل الفضي لكلية التمريض جامعة المنصورة 

 

 ننقاط تحتاج الى تحسي -الثالث عشر:

 للدراسات العليا. الكليةبالتنسيق مع وكيل  ات الدراسات العليامتحانمواعيد ا تنظيم 

  

 رئيس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد                                          

 

 أ.م.د   حنان السيد                                      

 

 


