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 مقدمة عن القسم

 ةالرؤي

التمريض  ةالتميز و الريادة في تعليم ادار 

إقليميا ودوليا  .محليا و

Vision 

Excellence and leadership in nursing 

administration education locally, 

regionally, and internationally. 

 الرسالة

 تعليم الى التمريض إدارة قسم يسعى

 و  قادة إلعداد التخرج وما بعد قبل الطالب

 الحادي والعشرين للقرن مؤهلين مدراء

وتولي  جديدة توليد معارف على القادرين

 في للمساهمة وقيادية ادارية مناصب

 .خدمات الرعايةالصحية تطوير 

Mission 

Nursing administration department 

strives to educate students before 

and after graduation to prepare 

qualified leaders and manager for 

the 21st century who are able to 

generate new knowledge and assume 

management and leadership 

positions contribute to develop of 

health care services. 
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General Objective 

The third year students will acquire knowledge, skills, and attitude of nursing 

administration, they will be able to apply principles and concepts of nursing 

administration to different nursing situations, identity the actual role of the 

head nurse/ unit manager in the nursing units, compare actual with ideals 

situations and roles in books, and a given reasons. 

 

Specific Objectives 

At the end of teaching course, the nursing students will be able to: 

 Explain management process. 

 Identify human resources management. 

 Apply head nurse roles. 

 Implement managerial skills. 

 Develop the attitude of teamwork. 

 Fill in different recodes and reports used in the hospital. 

 Apply principles of problems solving. 

 Critique between ideal and actual role of nurses’ leaders in different 

administration & management positions. 
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التمريض  يسعى ادراة  الموارد الى    قسم  اكاديمية  لتوفير  والقدرات  تسخير جميع  الطالب سواء فى   لجميع  متميزة  بيئة  

العليا الدراسات  مرحلة  فى  او  البكالوريوس  ذلك   احتياجات  لتلبية  البحثيةالمهنية و    لبناء كفاءتهم  مرحلة  المجتمع و 

الكلية اطار رؤية و رسالة  القسم.  فى  العداد قادة مؤهلين لما يتطلبه الحاضر و رسالة  باعداد رؤية مستقبلية    فقد قام 

الخرجين به  يتميز  قيادية  و  ادارية  كفاءات  من  المسقبل  ان  .  و  فيه  مماالشك  قبل وبعد قوم  يالقسم  و  الطالب  بتعليم 

للتواصل والتعامل   الالزمة  المعلومة والمهارة  الطالب لديه  ذو كفاءة عالية ويكون  و تطبيق التخرج ليكونوا ممرضين 

ذلك و  الموقف  يتطلبه  لما  طبقا  المختلفة  القيادية  الصحية وذلك من   االنماط  الرعاية  المستمر لنظام  التغير  إطار  تحت 

أعلي مست انجاز  المجتمعخالل  المتميزة والبحث لخدمة  المهنية  الممارسات  القسم .  وى من  ذلك يمنح  إلى  و باإلضافة 

المستمر التعليم  للطالب عن طريق  الدكتوراه  الماجستير و   . درجتي 

اعدا قدم وقد   المريض أمان و  الصحية الرعاية  جودة   ة   إدار ماجستير  بعنوان  نوعى برنامج د   القسم مقترح 
 

Master in Healthcare Quality Management and Patient Safety 

 

 المريض  أمان و  لجودة  ا  ة   ادار  مهنى فى دبلوم  بعنوان  نوعى و مقترح برنامج

 

afetyProfessional Diploma in Quality Management and Patient S   

التى متطلبه لوحدة ضمان  بعض النماذج  ايضا باعداد  المثالوقد ساهم القسم  بالكلية على سبيل   : الجودة 

 ة   المنصور  جامعة –  التمريض كلية  -االدارية  االكاديمية للمناصب  القيادى  النمط  لتحديد   استبيان ✓

 ة   المنصور  جامعة –  التمريض  كلية  -ت  االستبيانا مراجع  لتقرير تشادى ر  اس  نموذج ✓

لعضو هيئة التدريس   ✓ القسم لالداء الوظيفى  رئيس   جامعة المنصورة  –كلية التمريض   -نموذج تقويم 

التدريس   ✓ هيئة  من  المعاونة  للهيئة  الوظيفى  لالداء  القسم  رئيس  تقويم  التمريض  -نموذج  جامعة   –كلية 

 المنصورة 

المتعلقة  االنشطة  ا باما بالنسبة لالسهام ببعض  العليا و  الدراسات  فقطاع    :  فىقد ساهم القسم لبحوث 

o   والدكتوراه اعداد الماجستير  رسائل  على  واإلشراف  للتسجيل  المنظمة  ولجان   القواعد  صالحيتها  وإقرار 

 الحكم لها

o السا الدولى  المؤتمر  تنظيم  و  التمريض  بعاعداد  المنعقد   ة   المنصور  جامعة  –  لكلية  و  الثانى  واالفتراضى 

بالكلية فى   تحت عنوان   2021فبراير  24بقاعة المؤتمرات 

Paths of Scientific Research For COVID-19 Pandemic 

 وقد قام القسم بتصميم شعار المؤتمر                                     
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لجان تنظيم    مرفق ) و تشجيع االنضمام باقى الزمالء من االقسام العلمية بالكلية لالنضمان ق  لجان التنظيم
   (المؤتمر

 

الكلية ليشتمل   و معاونيهم بالقسم منذ نشأة  التدريس  هيئة  اعداد  تطور  استاذ مساعد 5استاذ و4عدد  )  على  االن  وقد 

ايضا على  (   مدرسين  9و   التدريسمعيدة من معاونى  4مدرس مساعد و    7و  البيانى .  اعضاء هيئة  الرسم   ويوضح 

رقم   الجامعى    1التوضيحى  للعام  بالقسم  معاونيهم  و  التدريس  هيئة  اعضاء  نسبة  والرسم   2020/ 2019التالى 

و معاونيهم بالقسم للعام الجامعى  2التوضيحى   التدريس   2021/ 2020نسبة اعضاء هيئة 

 

 (1رسم توضيحى )

 

 

 (2رسم توضيحى )
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من خالل   القسم  رسالة  و  رؤية  البحثية  في  متميزين  يناعداد خريجوفى ضوء  المهنية و  المعرفية و  قام   المهارات 

نفس سياق  فى  الدكتوراه  و  الماجستير  رسائل  اعداد  من خالل  محاورها  تفعيل  يتم  والتى  بحثية  باعداد خطة  القسم  

الصحية   العمل  بيئة  و  الجودة  على  تتمركز  التى  و  المخرجات محاورها  كذلك  و  القيادية  و  االدارية  الكفاءات  و 

باقل تكلفة  لتقديم رعاية تمريضية عالية الجودة   . االيجابية 

 

وضع تم  الرئيس  وقد  المسؤوليات  بوضوح  تحدد  التي  والتنظيمات  عند يالسياسات  تتبع  أن  يتعين  التي  واإلجراءات  ة 

و    القسم  إدارة  االدوار  و  المهام  توزيع  تدريس  من  الدراسية  توزيع  البكالوريالمقررات  لمرحلة  او وسواء  س 

العليا   العلمى  والدراسات  القسم  داخل  الجودة  استراتجيات ضمان  تفعيل  تم مراجعه و تحديث مقررات .  كذلك  انه  كما 

الخرجين   تاهيل  من  العمل  سوق  متطلبات  و  الحالية  التغيرات  فى ضوء  الشق القسم  تدريسه فى  مايتم  بين  الربط  و 

العملى التدريب  متطلبات  و  العملى  فى  و  .  النظرى  التدريب  اهداف  مراجعه  تم  ذلك  االعتبار   ضوء  ايضا وضع فى  و 

الماضية   السنه  التقييم  التحسين فى ضوء  نتائج  و  التطوير   استراتجيات  الحالية و  الظروف  ايضا  المقررات و  تقارير 

البالد   التحسين  . بما تمر بها  اليات  السابقة تم اعداد  النتائج  نى نتائج وفى ضوء  منح   واالجراءات التصحيحية طبقا ل

النتائج   كالوريوس  مرفق )  للمقررات فى ضوء هذه  لب مقررات ا راء الطالب ل )  (  الخطة التحسينية لنتائج استطالع ا

همرفق الخطة التحسينية لنتائج استطالع اراء الطالب الدراسات العل  لدكتورا ير و ا لماجست رنامج ا و  ( يا لمقررات ب

التعليم من بعد   تفعيل  المحاضراتضرورة  ونى  مرفق  )  التى تتعلق بمرحلة البكالوريوس  و تسجيل  خطة التعليم االلكير

ونى ) و برنامج الماجستير و برنامج الدكتوراه  (   س لمقررات بمرحلة البكالوريو  على  و رفعها  ( خطة التعليم االلكير

االلكتونية   التعليمية المنصة  االهداف  تحقيق  تتيح  التى  و  العملى  التدريب  فى  جديدة  نماذج  ادراج  تم  انه  حيث 

العملىالمستهدفة من  بالقسم  . التدريب  البحثية  الخطة  قرير متابعة الخطة البحثية بالقسم )وقد تم تفعيل   (ت

بالكلية العلمية  االقسام  باقى  مثل  القسم  يتميز  التدريس  باعضاء  و  معاوينيهم  هيئة  مناسبة مؤهلين بصورة  انهم    و 

التدريسية بمسؤولياتهم  للقيام  الالزمة  الخبرة  التدريبية  ولديهم  تفعيل  و  للنواتج   و  مالئمة  تدريسية  استراتيجيات 

المختلفة،   الئحة التعليمية  البكالوريوس  لبرنامج  الدراسية  للخطة  طبقا  المقررات  بعض  تدريس  القسم  الى  ويسند 

المعتمدة   ادارة    1اداره  )  الساعات  الق  2و  التكنولوجياو  تطبيقات  و  القسم تدريس (  يادة  الى  العام  لهذا  اسند  انه  كما 

التمريض فى  المكثف  برنامج  مقررات  القيادة   االدارة )    احد  عملى  و  و  فى برنامج (  نظرى  المقرارات  بعض  ايضا  و 

االدلة على  القائم  التمريض  و  العدوى  و   مكافحة  االدارة  مهارات  التخصصى)  البرنامج  فى  المقررات  بعض  واضا 

( وكذلك تدريس بعض جودة الرعايه التمريضيه وسالمه المريضو   التواصل والتثقيف الصحىالقيادة ومقرر  

التمريض( امان المريض&ادارة  و  الجودة  اساسيات  بشربين)  فى المعهدالفنى   المقررات 

بمش  القسم  ادارة  معركة  اوتتم  و  التدريس  هيئة  اعضاء  من  القسم  و  ااعضاء  الراى  ابداء  تشجيع  و  تشجيع ونيهم 

الع سير  فى ضمان  االبتكارى  القسممالتفكير  اداء  المستمر فى  التطوير  و  التعليمية  القسم .  لية  و قد تم تشكيل مجلس 

 : من   2021/ 2020لعام  

 

../الاجراءات%20التصحيحة%20بناء%20على%20%20المنحنى%20النتائج.docx
../نموذج%20الخطة%20التجسينية%20بكالوريوس.pdf
../نموذج%20الخطة%20التجسينية%20دراسات%20عليا.pdf
../نموذج%20الخطة%20التجسينية%20دراسات%20عليا.pdf
../نموذج%20الخطة%20التجسينية%20دراسات%20عليا.pdf
../online%20reports%20دكتوراه%202020-2021.pdf
../online%20reports%20دكتوراه%202020-2021.pdf
../online%20reports%20دكتوراه%202020-2021.pdf
../online%20reports%20دكتوراه%202020-2021.pdf
../تقريرتعليم%20الكتروني%20ماجستير.docx
../تقرير%20متابعة%20الخطة%20البحثية%202020-2021.pdf
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 الصفة االسم م

 المجلسرئيس   أ.د/ هاله جبر محمود جبر 1

 عضوا   ا.د/ عبير محمد زكريا عبد العزيز 2

 عضوا   ا.د/ وفاء فتحي أحمد سليم 3

 عضوا   م.د/ أحالم محمود سيد أحمد الشاعر.أ 4

 عضوا   ا.م.د/ عواطف حسن قاسم مرسي 5

 عضوا   د/ الطاهرة السيد البسطويسي ابو حبيب 6

 عضوا   د/ نهاد سعد الوكيل 7

 أمين المجلس أحمد شيانةد/ مايسه فكري  8

 عضوا   د/ حنان السيد الصباحي 9

 عضوا   د/ أسماء مصطفي عبد الغنى      10

 

ف بالمشاركة  القسم  سعى  اطار  قام  وفى  المجتمعية  الخدمة  المدرس بالقسم  / د   ى  اللطيف  باعداد ورشة   ابراهيم عبد 

 ة بخطو   خطوة:Toward Statistical Analysis: Step by Step ى   االحصا   نحوالتحليلعمل بعنوان  

بالكلية و القسم و اشادوا  وقد   التدريس  عدد من اعضا هيئة  تفعيل هذه شارك بالحضور   الدورات  بضرورة 

االنشطة  و  معاونيهم  و  التدريس  هيئة  االعضاء  تعداد  من  بالقسم  الخاصة  البيانات  على  التقرير  هذا  يتناول  و 

القسم للعام الجامعى   و االكاديمية و غيرها من منسوبى   .   2020/2021التدريسية 

م من  العملى  التدريب  مسؤلى  و  البكالوريوس  برنامج  مقررات  اساتذة  من  القسم  اعضاء  شارك  هيئة وقد  عاونى 

سير  لمتابعه  الطالب  مع  التواصل  و  العملية  لالختبارات  نماذج  اعداد  كذلك  و  القسم  مقررات  تحديث  فى  التدريس 

المشكالت  المجهود لحل تلك  الطالب و بذل  اى مشكلة تواجه  الوقوف على  ادائهن و  متابعة  و  العملى  التدريب  عملية 

لالد  مرجعيه  تغذية  على  للحصول  الجيد  المجهود للمشاركة .  اءو حرصهم  الى بذل كثير من  القسم   اعضاء  ويتطلع  

القسم اهداف  المستمر لتحقق  و التحسين   .  فى التقويم 
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 أعضاء هيئة التدريس   -أوالً :

ــ م  عدد  (4) اذـــــأست ( 5)دـــاذ مساعــــأست (8)    درس ــــــ

17 

 د/سحر حسن حسن

 د/نهاد سعد الوكيل

 السيد البسطويسى  الطاهرةد/

 مايسه فكرى احمدد/

 الصباحيد/حنان السيد  

 د/ابراهيم عبد اللطيف

 د/اسماء مصطفى

 د/ أميرة عبدالمنعم إبراهيم 

 فاتن احمد  د/

 هبه ربيع  د/

 إسالم سامحد/  

 ا.م.د/ أحالم الشاعر

 د/ عواطف حسن  ا.م 

 (  اجازةا.م.د/ هالة جابر)

 السيد أ.م.د/وسام احمد

 (عارةاشحاته السيد)أ.م.د/ رضا  

 .د/ هالة جبر  ا

 أ.د/ عبير زكريا  

 أ.د/ وفاء فتحي سليم 

نرفانا غيث ) أجااازة ا.د/ 

 (مرافقة زوج

 

 

 معاونو أعضاء هيئة التدريس -ثانياً :  

ـدرس مساعـــد عدد  أخصائى معيدة مـــــــ

11 

 هانم محمد  -1

 أمينه حسن -2

 (إجازة رعاية طفلهناء ممدوح)-3

 هدى رضا  -4

 نورا عاطف  -5

 أسماء علوان  -6

 فايزه موسى  -1

 غادة محمد  -2

 أميرة ناصر  -3

 صفية خالد احمد السيد  -4

 نسمة محمود  -5

 

----------- 
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 (3رسم توضيحى )

 و المناقشاتالتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه   -ثالثاً :

 الماجستير  :أوال

 الجامعة  تاريخ التسجيل السادة المشرفين عنوان الرسالة  اسم الطالب

 Ethical Climate and فايزة موسى

Nurses’ Competence 

as perceived by Newly 

     Graduated Nurses 

at Main Mansoura 

University Hospital 

 أ.م.د/ احالم محمود الشاعر

 د/ مايسة فكرى 

 المنصورة 26/7/2020

أيمن صالح  

 صبري 

The Effects of Quality 

Improvement 

Activities as Perceived 

by Nursing Staff on 

Their Job and Patients’ 

Satisfaction at Sherbin 

Central Hospital 

 أ.د/ هالة جبر

 د/ نهاد الوكيل

 المنصورة 30-8-2020

سمر حمدي  

 بركات

 

Talent Management 

and Work Engagement 

among Head Nurses at 

Age Central Hospital 

 أ.د/ وفاء فتحي سليم

 د/ حنان الصباحى

 المنصورة   27/9/2020
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نورهان السيد  

 عبدالحميد

Role of Job 

Characteristics Model 

on Nurses' Work 

Motivation and 

Involvement in 

Intensive Care Units 

 أ.د/هاله جبر محمود

 أحمدد/ مايسة فكرى  

بتاريخ 

27/9/2020 

 لمنصورة

ياسمين على  

 الشهاوى      

Nursing Practice 

Environment and 

Counterproductive 

Work Behavior 

Among Staff Nurses at 

Gastroenterology 

Center Mansoura, 

University 

 ا.م.د/أحالم محمود الشاعر

 د/ أسماء مصطفى  

بتاريخ 

27/9/2020 

 لمنصورة

 

 غادة محمد كمال

 

Organizational Agility 

and Teamwork as 

Perceived by Nursing 

Staff at Main 

Mansoura University 

Hospital 

 ا.م.د / عواطف حسن 

 د/ حنان الصباحى

بتاريخ 

27/9/2020 

 لمنصورة

منال محمود  

 ابراهيم

Work related stress 

and job performance 

among staff nurses 

 أ.د/عبير محمد زكريا

 د/ اسماء مصطفى

 لمنصورة 26-10-2020

هانم اسماعيل  

 اسماعيل

Relationship between 

transformational 

leadership style and 

job satisfaction among 

nursing staff at El-

Sinbellawin general 

 أ.د/ وفاء فتحي سليم

 اسماء مصطفىد/  

 لمنصورة 26-10-2020
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 Effect of job demands ميادة على السيد

resources and job 

crafting on nurses 

work engagement 

 أ.د/ عبير محمد زكريا

 د/ الطاهرة السيد

بالتفويض عن 

مجلس قسم شهر  

ديسمبر عقد لجنة  

 استماع

 لمنصورة

منه هللا كمال  

 محمود

Relationship between 

Colleague Solidarity 

and Job Motivation 

among Staff Nurses at 

Oncology Center 

Mansoura University. 

 

 ا.م.د/أحالم محمود الشاعر

 د/ نهاد الوكيل

 

لجنة استماع  

بمجلس شهر  

27/12/2021 

 لمنصورة

Ola 

Mohamed 

Ebrahim 

Mohamed 

Role of Self Efficacy 

and Work Resilience 

in Head Nurses’ Job 

Insecurity at Main 

Mansoura University 

Hospital 

 أ.د/هاله جبر محمود

 د/ حنان الصباحى

لجنة استماع  

بمجلس شهر  

31/1/2021 

 لمنصورة

Alyaa 

Hosney 

Mohamed 

Role of Job Demands 

and Resources Model 

in Nurses ' Job 

Embeddedness and 

Retention at Intensive 

Care Units 

 أ.د/هاله جبر محمود

 د/ نهاد الوكيل

لجنة استماع  

بمجلس شهر  

31/1/2021 

 المنصورة

Eman 

Elsayed 

Mohamed 

Effect of Leader-

Member Exchange 

Relationship and 

Supervisor Support on 

Staff Nurses’ 

Commitment 

 أ.د/هاله جبر محمود

 د/ اسماء مصطفى

 

لجنة استماع  

بمجلس شهر  

31/1/2021 

 المنصورة

Neveen 

Tharwat Ali 

Mohammed 

Impact of Patient 

Safety Culture in 

Hemodialysis Unit on 

Control Covid-19 

 أ.د/ عبير محمد زكريا

 د/ حنان الصباحى

لجنة استماع  

بمجلس شهر  

31/1/2021 

 المنصورة
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Virus Among Staff 

Nurses at Mit Ghamr 

Hospital 

Fatma 

Mohamed 

Abd 

Elmonem El 

Dahan 

Effect Of 

Organizational Justice 

On Staff nurses 

performance Appraisal 

and Their Intention to 

stay at work 

Dr/Awatef Hassan 

Kassem Dr/ Faten 

Ahmed Mohamed 

لجنة استماع  

بمجلس  

  شهرابريل

18/4/2021 

 المنصورة

Samar 

Abbas El 

kholy 

Nurses' Spiritual 

Intelligence and its 

Relation with Quality 

of Nursing Care 

Dr. Awatef Hassan 

Dr. Asmaa Mostafa 

لجنة استماع  

بمجلس  

 شهرابريل

 

 المنصورة

Noura 

Mahmoud 

Ahmed 

Impact of Professional 

Nursing Practice 

Environment and 

Empowerment on 

Nurses’ Readiness 

Prof. Dr. Abeer 

Mohamed Zakaria 

Dr. Maysa Fekry 

Ahmed 

لجنة استماع  

بمجلس  

 شهرابريل

26/6/2021 

 المنصورة

سماح محمد    

فتحي عبد 

 المقصود

Role of Psychological 

Empowerment on 

Incidence of 

Workaholism and 

Aggressive Behavior 

among nurses 

 سليمأ.د/ وفاء فتحى  

 د/ إبراهيم عبد اللطيف

28/1/2020 

لتحديد لجنة  

 استماع

 لمنصورة

 The Relation Between   لميس السيد فرج

Job Demands and 

Safety Attitudes 

among Nurses) 

 أ.م.د/ احالم محمود الشاعر

 د/نهاد سعد الوكيل

26/2/2019 

تاريخ التسجيل  

 بمجلس القسم

 لمنصورة
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 الدكتوراه  :ًثانيا

 الجامعة  تاريخ التسجيل السادة المشرفين عنوان الرسالة  اسم الطالب

هبه جمال محمد  

 الصاوي 

 

Effect of Conflict 

Management Program on 

Organizational 

Commitment and 

Structural Empowerment 

 ا.م.د / عواطف حسن 

  / جودة ا.م.د  نجوى 

 أحمد

 

 المنصورة   27/9/2020

 

 ثالثا : جدول المناقشات

اسم   العنوان نوع الرسالة  تشكيل لجنة مناقشة  المجلس

 الطالبة 

الجلسة رقم  

(155) 

للعام الجامعي  

2020-2021  

المنعقد يوم  

 األحد

بتاريخ 

28/2/2021 

 

ا.د/عبير محمد زكريا  

)أستاذ إدارة  

كلية    -التمريض

جامعة    -التمريض

عن    -المنصورة

 المشرفين (

ا.د/ وفاء فتحي سليم  

)أستاذ إدارة  

كلية    -التمريض

جامعة    -التمريض

ممتحن    -المنصورة

 داخلي(

أ.د/كريمة احمد السيد  

محمد )أستاذ إدارة  

كلية    -التمريض

جامعة    -التمريض

ممتحن   -طنطا

 خارجي(

 The Relationship between ماجستير

Emotional Labor, Workplace 

Aggression and 

Organizational Role Stress 

among Nursing Staff) 

)العالقة بين العمل العاطفي ، العدوانية  

في مكان العمل واإلجهاد الوظيفي بين  

 هيئة التمريض

هانم السيد  

محمد 

 محمود
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الجلسة رقم  

(155) 

للعام الجامعي  

2020-2021  

المنعقد يوم  

 األحد

بتاريخ 

28/2/2021 

 

ا.م.د/أحالم محمود  

الشاعر )أستاذ مساعد  

كلية    -إدارة التمريض

جامعة    -التمريض

عن    -المنصورة

 المشرفين (

ا.د/عبير محمد زكريا  

)أستاذ إدارة  

كلية    -التمريض

جامعة    -التمريض

ممتحن    -المنصورة

 داخلي  (

أ.م.د/لبنى خميس  

محمد إبراهيم    

)أستاذ مساعد إدارة  

لية  ك  -التمريض

جامعة    -التمريض

ممتحن   -طنطا

 خارجي(

 ,Organizational Culture ماجستير

Individual Innovation  and 

their relation to Nursing Staff 

's Work Engagement) 

)ثقافة المنظمة ,االبتكار الفردي  

وعالقتهم باالرتباط الوظيفي لهيئة  

 التمريض

ايمان سعد  

 الدسوقي

مجلس القسم  

شهر أغسطس  

جلسة رقم  

(للعام  148)

-2019الجامعي

المنعقد  2020

يوم االحد  

  8/  30بتاريخ 

/2020   

 

أ.م.د/ أحالم محمود  

الشاعر )عن  

أستاذ    -المشرفين 

كلية  –مساعد  

جامعة    -التمريض

 المنصورة(

أ. د/ سحر حمدى)  

أستاذ    -ممتحن خارجى

  -بكلية التمريض

 جامعة الزقازيق(

جبر محمود      أ. د/ هاله  

  –)ممتحن داخلى  

 Nursing staff Awareness ماجستير

about Evidence Based 

Practice: Facilitations, 

Barriers and Beliefs 

 

ابتسام  

صبري  

 فؤاد
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  -أستاذ بكلية التمريض

 جامعة المنصورة(

بمجلس رقم  

( المنعقد  158)

بتاريخ 

26/4/2020-

202 

أ.د/ وفاء فتجي سليم 

المشرفين  )    –عن 

استاذ بكلية التمريض  

 جامعه المنصورة(

 أ.د/عبير محمد  

استاذ ادارة التمريض  

التمريض    –كلية 

المنصورة  جامعة 

 )ممتحن داخلي(

محمد شاذلي  أ.د/مني  

استاذ ادارة التمريض  

التمريض    –كلية 

شمس  عين  جامعة 

 )ممتحن خارجي(

 Effectiveness of using دكتوراه

concept mapping on critical 

thinking and self- efficacy 

among nursing students  

رضا  

 شحاتة 

 

 

 

 (4رسم توضيحى )

 المؤتمرات العلمية  -ابعاً :ر

اسم عضو  

 هيئة التدريس
 تاريخ االنعقاااد مكان انعقاد المؤتمر اسم المؤتماار

أ.د/  هالة جبر  

 محمود

• Speaker in 4th Postgraduate ▪ Zagazig 

University 

9th 

December,2019 

76.20%

23.80%

2019/2020النسبة المئوية لرسائل الماجستير و الدكتوراه لعام 

ماجستير  دكتوراه
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Scientific Nursing Conference", 

held in Faculty of Nursing, 

Mansoura University, on 2 

December2020 entitled 

Innovation Approaches in 

Education, Research and 

Practice with topic ‘E-Portfolio 

in Nursing Education: As an 

Innovative Learning Strategy’ 

• Speaker in 7th International 

Nursing Conference, ", held in  

Faculty of Nursing, Mansoura 

University on February 24,2021 

“Paths of Scientific Research 

For COVID-19 Pandemic” with 

topic ‘Healthcare Work System 

in Response to Challenges 

COVID-19 Pandemic’ 

• Speaker in 8th International 

Nursing Conference, ", held in  

Faculty of Nursing, Mansoura 

University on May 

18,2021International 

Conference of Rare and Chronic 

Disease Management: Scientific 

Research and Hybrid Education 

with topic" Contributions Use 

of Digital Technologies in 

Nursing Education Program" 

• Speaker and participant in 

symposium entitled ‘negative 

behaviors and risk factors 

affecting of hospitalized 

 

 

 

 

 

▪ Faculty of 

Nursing, 

Mansoura 

University 

 

▪ Faculty of 

Nursing, 

Mansoura 

University 

 

 

 

 

 

8th March 2020 

 

 

 

 

 

7/10/2019 

 

 

 

July 2020 
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patients’ 

• Speaker in orientation program 

for postgraduate credit hours  

• Participate in orientation 

program for internship en titled‘  

conflict resolution’ 

عبير  أ.د/  

 زكريا

   عنوان   تحت  الكليه  مؤتمر  في  رئيس نائب  •

   7 th  International  Nursing 

Conference: Paths of Scientific 

in Research for COVID-19 

Pandemic   

 -:عنوان   تحت  بتوك  والمشاركة

planning in  response to an 

outbreak of the novel disease 

(COVID-19)   

   عنوان   تحت  الكليه  مؤتمر  رئيس  نائب •

   8 th International  Nursing 

Conference "Rare and Chronic 

Disease Management: Scientific 

Research and Hybrid 

Education"  : 

   عنوان   تحت  بتوك  والمشاركة

Leading through Covid 19      : 

 

 االول    االفتراضي   المؤتمر  في  المشاركة   •

  والتوليد  النساء  تمريض  لقسم  الثاني  والدولي

 الزقازيق   جامعة  التمريض  كلية

 :  عنوان   تحت  بتوكالمشاركة     

Safety in time of crisis   

 

 لجنةال  لرئيس  نائب  والعمل  حضور •

 العليا للدراسات  الرابع  تمرؤللم  التنظيمية

 تحت  المنصورة  جامعة  التمريض  لكلية

Innovative approaches in"  عنؤان   

health education"       

كلية التمريض  

المنصورة/  

 

 

 

 

 

كلية التمريض  

المنصورة/  

 

 

 

 

 

كلية التمريض  

الزقازيق جامعة  /  

 

كلية التمريض  

المنصورة/  

 

 

 

   2021  فبراير24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021  مايو  18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021  يونية  1

 

 

 

 

2/12/2020   

 

 

 

 



 21 

 

 عنوان   تحت  محاضره  في  المشاركه •

 الذات  تطوير  بالىفس،   الثقه  مهارات

 "الذهني  والحساب

 

 البحث  عنوان   الوبينارتحت  في  المشاركه •

 ت  حظا  والمال  شكاالت  اال:  العلمي

 التحليل  العلمى  الويبينار  في  المشاركه •

  المصممه    االستباتة  لبيانات  االحصائي

   االجتماعية  البحوث  فى  الحقائق   لقياس

 عنوان   تحت  عمل  ورشه  في  المشاركه •

 مؤسسات  في الشاملة  الجودة  تطبيق   آفاق  •

   العالي  التعليم

 ةيااللكترون  ةيالعلم  الندوة  في  المشاركة •

 19 ديكوف  لقاحات  عيتصن  في  ثةيالحد  الطرق 

   الصلة  ذات  روساتيوالف

 عنوان   تخت  محاضرة  في  المشاركة •

   والتقويم  والعرض  التقديم  اشكاليات

 إدارة عنوان  تحت محاضرة في  المشاركة •

   والتطبيق   الفلسفة :  الشاملة  الجودة

  البحث  عنوان   تحت  محاضرة  في  المشاركة •

 والحلول  التحديات:  العلمي

 -:عنوان   تحت  عمل  ورشه  حضور •

Competence based education in 

Nursing 

 

 زوم

 

 

 زوم

 

 زوم

 زوم

 زوم

 

 زوم

 

 زوم

 

 زوم

كلية التمريض  

المنصورة/  

 

 

22/3/2021  

 

 

 

 

12/3/2021  

 

 

10/3/2021  

 

 

4/3/2021  

 

5/2021  

 

7/5/2021  

8/3/2021  

30/4/2021  

 

21/22-2/2021  

 

ا.د/وفاء فتحي 

 سليم 

International Nursing  thThe 7

Conference “Paths of Scientific 

Research for COVID-19 

Pandemic”  

The 4th postgraduate scientific  

nursing conference, research and 

practice 

التمريض    -كلية 

 جامعة المنصورة

 

 

 

 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

كلية التمريض جامعة  

24/2/2120  

 

 

 

 

 

2  /12/2021 

 

21/22-2/2021 
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 ورشة عمل التعليم القائم على الكفايات     •

 دورة مايكروسوفت تيمز   •

 المنصورة

أحالم   ا.م.د. 

 الشاعر

 

   الكليه  مؤتمر  في  المشاركه •

 -:عنوان   تحت

  Risk mangment during covid 19 

 -:عنوان   تحت  عمل  ورشه  حضور •

Competence based education in 

Nursing   

  فى    لجنه   ورئيس  تنظيم  فى  المشاركه •

  تحت   العليا   للدراسات   الرابع  المؤتمر

 -:  عنوان 

Innovative approaches in health 

education ,research and practice   

 الدولى  بالمؤتمر  كمتحدث  المشاركه •

 مع  بالتعاون   التمريض  كليه  بالكوفة

 تحت   المنصوره  تمريض  كليه

 -:عنوان 

The international conference of rare 

and chronic disease management 

,scientific research and hybrid 

education 

حضور ورشة عمل عن اساليب القباس و    -

 التقويم و اعداد المفردة االختيارية

التمريض    –كليه 

 المنصوره

 

 

 

التمريض    –كليه 

 المنصوره

 

التمريض    –كليه 

 المنصوره

 

 

 

 

التمريض    –كليه 

 المنصوره

 

Online  

9/2/2021  

 

 

 

 

21/22-2/2021  

2/12/2021  

 

 

 

 

18/4/2021  

 

 

 

 

 

 

 

4/2021  

عواطف    .ا.م.د

 حسن

 عام كسكرتير  الكليه مؤتمر في  المشاركه •

   وتوك  الموتمر

 -:عنوان   تحت

  Risk management during covid 

19 

  البحث   عنوان   تحت  محاضره  في  المشاركه •

   والتحديات  العلمى

 ثقافه عنوان   تحت  محاضره  في  المشاركه •

 واخالقياته  العلمى  البحث

 بعنوان   العلمى  الويبينار  في  المشاركه •

 االستبيانيه  لبيانات  االحصائى  التحليل

 

التمريض    –كليه 

 المنصوره

 

 

 

 زوم

 

 زوم

 

 زوم

 

19/2/2021  

 

 

 

30/4/2021  

 

26/3/2021  

 

10/3/2021  

 



 23 

 البحوث  في  الحقائق   لقياس  المصممه

 االجتماعيه

 عنوان   تحت  عمل  ورشه  في  المشاركه •

• National academic Reference 

standard   

 بعنوان   العلمى  الويبينار  في  المشاركه •

  ت  االشكاليا:    العربى  الوطن   فى  العلمى  النشر

   واالستيرتجيات

 عنوان   تحت  محاضره  في  المشاركه •

 العلميه  المفاهيم  بناء  في  االساسيه  القواعد

 quality standard  عن   محاضره  حضور •

in health care   

  online webinar under  حضور •

Forms  of academic misconduct 

  Electronic   فى  المشاركه •

International Webinar on 

Nursing Education And Health 

Care    ,عنوان   تحت   

Encourage blended learning 

during COVID 19” health care     

 -:عنوان   تحت  عمل  ورشه  حضور •

Competence based education in 

Nursing   

 فى   لجنه  ورئيس  تنظيم  فى  المشاركه •

 تحت  العليا  للدراسات   رابعال  المؤتمر

 -:  عنوان 

Innovative approaches in health 

education ,research and practice   

  بالكوفة  الدولى  بالمؤتمر  كمتحدث  المشاركه •

 تمريض  كليه  مع  بالتعاون   التمريض  كليه

 -:عنوان   تحت  المنصوره

The international conference of 

rare and chronic disease 

management ,scientific research 

and hybrid education 

 

 

 

 وبكس

 

 

 

 زوم

 

 

 

 

 

 

  -كليه تمريض

 اإلسماعيلية 

 

 وبكس

 

 وبكس

 

 

 

 

 

  -كلية تمريض

 المنصور

 

 

  -تمريض  كلية

ةالمنصور  

 

 

 

  -كلية تمريض

 

 

4/2/2021  

 

 

 

14/2/2021  

 

 

 

8/2/2021  

 

 

30/31-1/2021  

 

6/2/2021  

 

13/14-1/2021  

 

 

 

 

 

21/22-2/2021  

 

 

 

2/12/2021  

 

 

 

 

18/4/2021  
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حضور ورشة عمل عن اساليب القباس و    -

 التقويم و اعداد المفردة االختيارية

   -    حضور ورشة عمل بعنوان 

Statistical Analysis: Step by 

Step 

ةالمنصور  

 

Online 

 

  -كلية تمريض

ةالمنصور  

 

 

24/25-4/2021  

 

11/2021  

 

د/ سحر حسن 

 هاللى  

  كليه  بالكوفة  الدولى  بالمؤتمر  المشاركه •

 تمريض  كليه  مع  بالتعاون   التمريض

 -:عنوان   تحت  المنصوره

The international conference of rare 

and chronic disease management 

,scientific research and hybrid 

education 

International Nursing  thThe 7 -

Conference “Paths of Scientific 

Research for COVID-19 

Pandemic” 

حضور ورشة عمل عن اساليب القباس و    -

 التقويم و اعداد المفردة االختيارية

حضور ورشة عمل بعنوان   -     Statistical 

Analysis: Step by Step 

 

 

التمريض    -كلية 

 جامعة المنصورة

 

 

 

التمريض    -كلية 

 جامعة المنصورة

 

 

Online 

 

 

التمريض    -كلية 

 جامعة المنصورة

18/4/2021  

 

 

 

 

 

 

24/2/2021  

 

 

 

4/2021  

 

 

11/2021  

-  International Nursing  thThe 7 د/ نهاد الوكيل

Conference “Paths of Scientific 

Research for COVID-19 

Pandemic”  

- Active participation in 

Organization The 4th 

postgraduate scientific nursing 

التمريض    -كلية 

 جامعة المنصورة

 

 

 

 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

24/2/2120  

 

 

 

 

 

2/12/0202  

 

11/2021  
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conference, research and 

practice 

 "     حضور ورشة عمل بعنوان  -

Statistical Analysis: Step by 

Step" 

ثقافة  "     حضور ورشة عمل بعنوان  -

 البحث العلمي واخالقياته 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

 

online platform 

zoom 

application, 

 

 

26/3/2021  

د/ الطاهرة 

 السيد

العليا   ▪ للدراسات  الرابع  المؤتمر  حضور 

 بعنوان"

"innovative approaches in  health 

education, research and practice" 

حضور المؤتمرالدولي السابع واالول اون     ▪

 الين من بعنوان:

"capacity development of nursing 

research and practice" 

المؤتمر الدولي ببوستر وبحث  ب مشاركة ▪

 بعنوان   السادس

"Paths of scientific research for 

COVID-19 Pandemic" 

 بعنوان   ملحضور ورشة ع  ▪

   " Statistical Analysis: Step by 

Step 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

 

 

 

ريض جامعة  كلية التم

 وفيةالمن

 

 

 

 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

 

 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

2/12/2020  

 

 

 

 

 

16-17/11/2020  

 

 

 

 

 

24/2/2120  

 

 

 

 

2020مارس   8  

د/ مايسة 

 فكرى

- - Organizer and attendance in 

 the 7th International Nursing 

Conference Paths of 

Scientific Research for 

 كلية التمريض جامعة

 المنصورة

 

 

6/2/2021 

24/2/2021 

 

 

 

Research 
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Covid 19 panademic 

- Forms of Academic 

Misconduct: Focus on 

Plagiarism 

- Criteria of Defining Research 

Problem Statement 

- Structuralism in Research and 

Criticism The Openness and 

Closeness Debate 

 

 

15/2/2021 

 

 

19/2/2021 

Support Center-  

Helwan 

University – 

online 

 

Academics& 

Researchers 

Platform(IFAD)/ 

online 

حنان    /د

 الصباحى

- Conference  about role of 

artificial intelligence in  education 

and pandemic disease control        

online (covid19) 

- The 7th international nursing 

conference path of scientific 

research for covid 19 pandemic 

 

  -Innovative management as a get  

way for excellence and prosperity 

- Mendeley Citation Manager & 

Academic Social Network 

افاق تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات   •

 التعليم العالى

ثبات االتجاهات الحديثة في قياس صدق و •

 االستبانة في البحوث العلمي

مقارنه  -تحكيم االبحاث ومناقشه الرسائل •

 نظريه تطبيقيه

 االزمات دور القيادة وعوامل النجاح اداره   •

 مشكالت البحث العلمي •

 اسرار النشر العلمي والتصنيف الدولي   •

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

Online 

 

on-line 

one-line 

  one-line 

 

  one-line 

 

  one-line 

 

  one-line 

 

one-line 

  24/2/2021  

   

 

 

3/2021  

 

 

 

18/5/2021  

 

 

20/3/2021  

 

4/3/2021  

 

 

24/3/2021  

 

9/4/2021  

10/4/2021  

11/4/2021  

14/4/2021  

1/6/2021  
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  عصر  فى  العلمي  الباحث  وادوات  مهارات •

   الرقمي  التحول

 

د/ اسماء 

 مصطفى

- Organizer and attendance in  the 

7th International Nursing 

Conference Paths of Scientific 

Research for Covid 19 

panademic 

- Elsevier NRC guide course for 

reviewers core of peer review 

- Tips for academic writing 

- Professional poster presentation  

- Quality standards in health care  

- How to select the high journal to 

submit your manuscript  

- Research review and defense of 

thesis's an applied theoretical 

approach   

- Create an electronic test using 

multiple  forms   

- Total quality management 

,philosophy and practice 

- Prospects application of total 

quality in higher institution  

- Criteria of defining research 

problem statement  

 جامعه المنصورة    

 كليه التمريض

 

 

 

Online  

 

 

Online 

Online 

 

Online 

 

Online 

 

Online 

 

 

 

Online 

 

Online  

 

Online 

 

Online 

24/2/2021 

 

 

 

 

29/3/2021 

 

 

18/2/2021 

17/2/2021 

 

30/1/2021 

 

10/9/2021 

 

9/4/2021 

 

 

 

18/3/2021 

 

8/3/2021 

 

4/3/2021 

 

15/2/2021 

 

د/ ابراهيم عبد  

 اللطيف

 

: عنوان   تحت  تدربيبة  دورة  إلقاء •

Statistical analysis: step by step   

 اختيار:  بعنوان   تدريبيه  دورة  حضور •

 

  جامعة  التمريض  كلية

 المنصورة

 

15–11-2020 
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 للبحث  االولية  الخطه  ووضع  الموضوع

   العلمي

 التحليل:    بعنوان   تدريبيه  دورة  حضور •

 االستبيانات  تحليل  في  واهميته  العاملي

 .  العلمية

 لكلية  السابع  الدولي  المؤتمر  حضور •

 المنصورة  جامعه  التمريض

Paths of scientific research for 

covid-19 pandemic) 

 لكلية  السابع  الدولي  المؤتمر  حضور •

 CAPCITY:  المنوفية  جامعه  التمريض

DEVOLPMENT OF NURSING 

RESEARCH AND PRACTICE . 

 التحليل  بعنوان   تدريبيه  دورة  حضور •

 االستبانه  لبيانات  االحصائي

 االتجاهات:  بعنوان   تدريبيه  دورة  حضور •

  في   االستبانه   وثبات  صدق   قياس  في  الحديثة

 .العلمية  البحوث

 اساسيات   بعنوان   تدريبيه  دورة  حضور •

 اوشا  مع  متوافقة  المهنية  والصحه   السالمه

 الرابع  المؤتمر  تنظيم  في  المشاركه •

 Innovative"  العليا  للدراسات

approaches in health education, 

research and practice 

 

 اونالين 

 

 

 اونالين 

 

 

 

  جامعة  التمريض  كلية

 المنصورة

 

 

 اونالين 

 

 

 

 اونالين 

 

 

 اونالين 

 

 

 المنصورة  جامعه

 

  جامعة  التمريض  كلية

 المنصورة

6/4/2021 

 

 

7/4/2021 

 

 

 

24-2-2021 

 

 

 

16-17/11/2020 

 

 

 

10-3-2021 

 

 

24-3-2021 

 

 

5-6/12/2020 

 

 

2-12-2020 
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اميرة عبد    /د

 المنعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Attendance  in advancement, 

Novel Researches and Best 

Practices in Nursing and Health 

Care conference" 

-Attendance in the 7th International 

and 1st Virtual Scientific Nursing 

Conference "Capacity 

Development of Nursing Research 

and Practice 

- participation in  the 4th 

Postgraduate scientific Nursing 

Conferences "innovative Approach 

in Health Education, Research and 

practice 

- organizer and attendance in the 

7th International Nursing 

Conference "Paths of Scientific 

Research for Covid 19 panademic" 

- Concepts of disability and various 

facilities of them 

-  Quality of Performance in 

Scientific Department- 

-Scholary International Publication 

Ethics    

- Techniques of writing Scientific 

CVs for Researchers and 

Academics 

-Scientific publishing in The Arab 

World" Problems and Strategies  " 

- Descriptive studies –Methodology 

,procedures and application -   

Faculty of 

Nursing port 

said University 

 

 

Faculty of 

Nursing  

Menoufia 

University 

Faculty of 

Nursing  

Mansoura 

University 

 

Faculty of 

Nursing  

Mansoura 

University 

 

Academics& 

Researchers 

Platform(IFAD)/ 

online 

Online 

 

Online 

 

 

Online 

Online 

 

Online 

 

Online 

 

10/9/2020 

 

 

 

 

 

16-17th 

November, 2020 

 

2-12-2020 

 

 

 

 

24-2-2021 

 

 

 

 

27/28-10/2021 

 

 

5/6-9/2021  

 

3/1/2021 

 

21/2/2021 

 

 

18/2/2021  

 

1/1/2021 

 

5/1/2021 
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- Systematic Review and Meta 

analysis 

- The place of Arab Woman in 

Science :scientists and innovative 

woman 

- The Five likert scale in 

descriptive Research and practical 

Application Using Spss 

- Creating an Electronic Test Using 

Multiple Forms 

- Preparing Strategic plans -   

- Recent Trends in measuring 

thevalidity and reliability of the 

questionnaire in scientific research 

- The culture of scientific 

research and its ethics 

-  Research review and defense 

of theses – an applied 

theoretical approach 

- Obstacles to choosing A PHD 

thesis: topic reasons and solution 

- Advancement, Novel Researches 

and Best Practices in Nursing and 

Health Care 

-  Attendance the 7th International 

and 1st Virtual Scientific Nursing 

Conference of Faculty of Nursing - 

Menoufia University 

"Capacity Development of Nursing 

Research and Practice" 

 

Online 

 

 

 

Online 

 

Online 

 

Online 

 

 

Online 

 

 

Online 

 

 

Online 

 

 

Faculty of 

Nursing –port 

said University 

Faculty of 

Nursing – 

Menoufia 

University 

Faculty of 

Nursing –  

Mansoura 

University 

 

Faculty of 

Nursing –  

 

21/2/2021 

 

 

27/2/2021 

 

 

 

18/3/2021 

 

  20/3/2021 

 

24/3/2021 

 

 

26/3/2021 

 

9/4/2021 

 

 

 

22/4/2021 

 

10/9/2021 

 

 

16/17-11/2021 
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 Attendance the 4th Postgraduate - د/فاتن احمد  

scientific Nursing Conferences 

innovative Approach in Health 

Education, Research and practice"   

 - Attendance the 7th International 

Nursing Conference Paths of 

Scientific Research for Covid 19 

panademic" 

The 3 rd  conference  of nursing 

administration department 

“innovative management :gateway 

for excellence and prosperity” 

- Techniques of writing Scientific 

CVs for Researchers and 

Academics 

Statistical analysis step by step  "–   

- Descriptive studies –Methodology 

,procedures and application 

- Systematic Review and Meta 

analysis 

 

Mansoura 

University 

 

Faculty of 

Nursing –port 

said University 

 

Academics& 

Researchers 

Platform(IFAD)/  

Online 

   

Workshop in 

Mansoura 

university 

 

Academics& 

Researchers 

Platform(IFAD) 

Online 

 

Academics& 

Researchers 

Platform(IFAD)/ 

online 

2/12/2012 

 

 

 

 

24/2/2021 

 

 

 

 

26/5/2021 

 

 

 

 

18/2/2021 

 

 

 

 

15/2/2021 

 

1/1/2021 

 

 

5/1/2021 

  Organizer and attendance in - هبه ربيع  /د

the 7th International Nursing 

Conference Paths of Scientific 

Research for Covid 19 

panademic 

كلية التمريض جامعة  

 المنصورة

 

 

 

24/2/2021  
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 As organizer -  د/اسالم سامح 

The 7 th international Nursing 

conference paths of scientific 

research for covid19 pandemic  . 

 

- Create an electronic test using 

multiple forms . 

 انشاء  بعنوان   الكترونية  تدريبية  ورشة

   المتعددة  النماذج  باستخدام  االلكتروني  االختبار

 

 

 األوربي  االتحاد  مشاريع  عن   تعريفية  ندوة  -

Eramus  جامعة  وفد  مع  Arad  رومانيا 

Faculty of 

nursing 

,Mansoura 

University 

 

 والمؤسسة  ايفاد  تابع

 للتطوير  الدولية

  المملكة   في  االكاديمي

 مع  بالتعاون    المتحدة

 العراق   االنبار  جامعة

 

  بكلية   المؤتمرات  قاعة

 جامعة  التمريض

 المنصورة

February 

24,2021 

 

 

 

 

18/3/2021  

 

 

 

 

2021  ابريل  7  

 

 

م.م/ امينة  

 حسن

As organizer 

The 7 th international Nursing 

conference paths of scientific 

research for covid19 pandemic 

Faculty of 

nursing 

,Mansoura 

University 

February 

24,2021 

م/ هدى  م.

 رضا

اإلعاقة وسبل التيسيرات  مفاهيم وطبيعة    -

   المختلفة لهم خاصة فى التعليم

 مهارات التحليل اإلحصائى  -

 اادارة المراجع وفهرستها الكتروني  -

محركات البحث العلمى وطرق تصنيف    -

   الجامعات

   معايير الجودة فى العملية التدريسية  -

 ورشة عمل بعنوان   -

Online 

 

Online 

 

Online 

Online 

 

 

Online 

 

Faculty of 

24/08/2020  

 

29/08/2020  

 

7/9/2021  

09/09/2020  

 

 

23/09/2020  

 

15/2/2021  
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Statistical analysis: step by step 

 

The fourth postgraduate scientific 

nursing conference 

(Innovative approaches in health 

education, research and practice) 

The 7th international nursing 

conference  

(Paths of scientific research for 

covid-19 pandemic) 

nursing-

Mansoura 

University 

 

Faculty of 

nursing-

Mansoura 

University 

Faculty of 

nursing-

Mansoura 

University 

 

 

 

 

2/12/2021  

 

 

 

24/2/2021  

م.م/ نورا  

 عاطف

 

• organizer and attendance in the 

7th International Nursing 

Conference "Paths of Scientific 

Research for Covid 19 

panademic" 

التمريض     -كلية 

 جامعة المنصورة

24/2/2021  

م.م/أسماء  

 علوان  

 

• The 7th international nursing 

conference ( Paths of scientific 

research for covid-19 

pandemic) 

• Scientific publishing in Arab 

world: problems and strategies 

Innovative approach in health 

education , research and practice 

 introductionحضور ورشة عمل عن ") •

to statistical analysis and SPSS 

كتابة  حضور • كيفية  عن  عمل  ورشة 

 APAالمراجع بطريقة  

حضور ورشة )المخاطر البئية التى تؤثر   •

على المرضى بالمتشفيات ودور المشاعر  

 جامعة المنصورة

 

 

 الكلية

24/2/2021 
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السلبية لحدوث السلوكيات العكسية بين  

 الممرضات(

حضور ورشة بعنوان نشر الوعى عن   •

 الوقاية منةفيروس كرونا وكيفية  

 مهارات االبتكار واالبداع وريادة االعمال •

 مهارات التحليل اإلحصائى     •

تصنيف    محركات البحث العلمى وطرق  •

  الجامعات

 معايير الجودة فى العملية التدريسية •

 

 

 

 

 

 

8/3/2020 

 

المدرس  

هانم  /المساعد

 السيد محمد

 

• The fourth postgraduate 

scientific nursing conference 

(Innovative approaches in health 

education, research and practice) 

• The 7th international nursing 

conference  

( Paths of scientific research for 

covid-19 pandemic) 

• Workshop about  Statistical  

analysis: step by step 

المخاطر البيئية التى تؤثر  ورشة عمل عن   •

 .علي المرضي بالمستشفيات

دور المشاعر السلبية في  ورشة عمل عن   •

حدوث السلوك العكسي في مكان العمل  

 التمريض.لدى هيئة  

 جامعة المنصورة

 الكلية

 

 

 

 

 

جامعة المنصورة  

 الكلية

2/12/2020 

 

 

 

24/2/2021 

 

 

 

 

 

15/2/2021 

 

8/3/202 

 

8/3/2020 
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المعيدة / فايزة  

 موسي

• Attendance of the fourth 

postgraduate scientific nursing 

conference innovate approach in 

health education, research and 

practice 

• Attendance and organizer of the 

7th nursing international nursing 

conference  about paths of 

scientific research for covid-19 

pandemic   

• Attendance of workshop about 

how to write references in  APA 

style 

• Attendance of workshop about 

"statistical analysis ,step by 

step" 

• Attendance of workshop about 

“Techniques of writing 

Scientific CVs for Researchers 

and Academics 

• Attendance of workshop about  

how to write research proposal) 

• Attendance of workshop about 

دور المشاعر السلبيه في حدوث السلوك  "

العكسي في مكان العمل لدى هيئه  

 "التمريض

• Attendance of workshop about 

" تؤثر علي المرضي  المخاطر البيئيه التي  

 بالمستشفيات

Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

 

Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

 

IFAD platform 

 

Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

IFAD platform 

 

IFAD platform 

 

 

Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

2/12/2020 

 

 

 

 

 

24/2/2021 

 

 

 

2-11-2020 

 

 

 

15/11/2020 

 

 

18 /2 /  2021 

 

 

18/3/2021 

 

 

 

 

8/3/2020 

 

 

 

8/3/2020 

  Faculty ofحضور ورشة عمل بعنوان دور المشاعر   •المعيدة /غادة  
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في  محمد كمال العكسي  السلوك  حدوث  في  السلبية 

هيئة   لدي  العمل  التمريض مكان 

والمخاطر البيئية وتأثيرها علي المرضي  

 واستراتيجيات التعامل معها

• Attendance of the fourth 

postgraduate scientific nursing 

conference innovate approach 

in health education, research 

and practice. 

• Attendance of scientific 

conference about "scientific 

research during covid-19- the 

reality and future (SRCRF). 

• Attendance of the 7th nursing 

international nursing conference  

about paths of scientific 

research for covid-19 pandemic   

• Attendance of workshop about 

"statistical analysis ,step by 

step" 

 

nursing –

Mansoura 

university 

 

  Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

 

 

 

Iraq university, 

IFAD, platform 

 

 

Faculty of 

nursing – 

Mansoura 

university 

 

 Faculty of 

nursing – 

Mansoura 

university 

 

8/3/2020  

 

 

 

2/12/2020 

 

 

 

From 28-

30/12/2020 

 

 

 

24/2/2021 

 

 

15/11/2020 

 

المعيدة /أميرة  

 ناصر

لطالب الدراسات  حضور اللقاء التعريفي   •

 العليا

كتابة  حضور • كيفية  عن  عمل  ورشة 

 APAالمراجع بطريقة  

 statistical حضور ورشة عمل عن " •

analysis and SPSS 

• ( عن  عمل  ورشة   how toحضور 

write research proposal) 

 حضور مؤتمر الدراسات العليا الرابع •

 جامعة المنصورة  

 كلية التمريض

8-10-2020 

 

 

 

2-11-2020 

 

15-11-2020 

 

 

13-2-2021 
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حضور المؤتمراالفتراضى الدولى السابع   •

 المنوفيهبجامعة  

الساعات  • نظام  عن  دوره   حضور 

 المعتمده

2-12-2020 

16-11-2020 

2/3/2020 

المعيدة/صفية  

 خالد

• Attendance and organizer of the 

fourth postgraduate scientific 

nursing conference innovate 

approach in health education, 

research and practice. 

• Attendance of scientific 

conference about "scientific 

research during covid-19- the 

reality and future (SRCRF). 

• Attendance of the 7th nursing 

international nursing conference  

about paths of scientific 

research for covid-19 pandemic   

• Attendance of workshop about 

"statistical analysis ,step by 

step" 

• Attendance of workshop about 

descriptive studies -

methodology, procedure and 

application.  

• Attendance  of  workshop about 

scientific research ethics"" 

 

• Attendance of workshop about 

"scientific research from design 

to analysis" 

• Attendance of workshop about 

how to write references in  

APA style 

• Attendance of workshop about 

Faculty of 

nursing –

Mansoura 

university 

 

 

 

Iraq university 

I 

 

 

Faculty of 

nursing – 

Mansoura 

university 

 

 

 

 

 

Faculty of 

nursing – 

Mansoura 

university 

IFAD platform 

 

 

 

IFAD platform 

 

2/12/2020 

 

 

 

 

 

 

From 28-

30/12/2020 

 

 

24/2/2021 

 

 

15/11/2020 

 

 

 

 

 

 

1/1/2021 

 

6/1/2021 

 

 

11/1/2021 
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"the basis of publishing in 

scientific journals  between 

necessity and need"  

• Attendance of workshop about 

"meta-analysis for previous 

studies" 

• Attendance of workshop about 

"scientific publishing in the 

international journals(practical 

applications) 

• Attendance of workshop about 

" managing and sharing 

research papers using the 

mendeley program" 

• Attendance of workshop about 

“Techniques of writing 

Scientific CVs for Researchers 

and Academics 

• Attendance of workshop about 

" how to write  scientific 

research proposal" 

• Attendance of  workshop about 

"create electronic test using 

multiple form" 

• Attendance of workshop about 

" digital transformation 

technology  in light of covid-19" 

• Attendance of workshop about 

"scientific publication methods 

in scientific journals –applied 

examples in scopus journals" 

• Attendance of workshop about 

" effective communication 

skills" 

 

IFAD platform 

IFAD 

foundation 

 

IFAD 

foundation 

 

 

IFAD 

foundation 

 

 

IFAD platform 

 

 

IFAD platform 

 

 

IFAD 

foundation 

IFAD 

foundation 

 

University of 

 

13/1/2021 

2-11-2020 

 

18/1/2021 

 

 

 

24/1/2021 

 

 

1/2/2021 

 

 

2/2/2021 

 

18/2/2021 

8/3/2021 

13/4/2021 

18/5/2021 

23/5/2021 

30/5/2021 

26-27/8/2020 
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• Attendance of workshop about 

" quality of management 

performance" 

• Complete training program 

about " research ethics" 

• Complete training program 

about " how to write scientific 

paper" 

• Complete training program 

about " presentation skills "   

Anbar 

المؤسسة الدولية  

 للتطوير األكاديميي

 

IFAD 

foundation 

IFAD platform 

 

لمؤسسة الدولية  ا

 للتطوير االكاديميي

25-26/1/2021 

12-13/10/2020 

المعيدة/نسمة  

 محمود

• Attendance and organizer of the 

7th International Nursing 

Conference Paths of Scien tific 

for COVID- 19 Pandemic 

 وفهرستها  المراجع  ادارة  دورة  حضور •

  االزمات  ادارة  باسم  ندوة  حضور •

 النجاح  عوامل  و  دورالقيادة

Faculty of 

nursing – 

mansoura 

university 

 المنصورة  جامعة  

 

المنصورة  جامعة  

24/2/2021 

 

 

24-25/5/2021 

 

 

1o/4/2021 

 

 

 (5رسم توضيحى )
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 تم احتساب النسبة المئوية للمشاركة من اعداد اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم القائمين على العمل  * 

 

 

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

 االنعقااادتاريخ  اسم المؤتماار اسم عضو هيئة التدريس

   بعنوان   عمل  ورشة ابراهيم عبد اللطيف  /د/

Statistical analysis: step by 

step 

15/2/2021 

 

 العام    حتى والزيارات العلمية التي تمت وأيضًا المدرجة  المهمات     -سادساً : 
   2021/ 2020الجامعي               

--------------- 

 الجاري العمل بها والمتعاقد عليه بالجامعة المشروعات البحثية    -سابعاً : 
------- 

  األساتذة األجانب الزائرين   -ثامناً : 
                               -------------- 
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 المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم    -تاسعا 

اسم عضو 
 هيئة التدريس

 المكان /الفرقة   المقرر

 د/ هالة جبر  

• Quality Management 

• Quality Management 

(Theory) 

• Quality Management 

(Practice) 

• Seminars in the Area of 

Specialty   

• Seminars in the basic 

sciences related to Nursing 

administration (nursing 

administration theory) 

• Evidence Based 

administration nursing 

• Seminars in Nursing 

Administration  

• Management strategies 

• Health informatics 

 

 برنامج الدكتورة الئحة ساعات معتمدة   ▪

 برنامج الدكتورة الئحة ساعات معتمدة   ▪

 برنامج الدكتورة الئحة ساعات معتمدة   ▪

 برنامج الدكتورة الئحة ساعات معتمدة ▪

 برنامج الدكتورة الئحة ساعات معتمدة ▪

 برنامج الماجستير الئحة ساعات معتمدة ▪

 مكافحة العدوى ماجستيربرنامج  ▪

 د/عبير زكريا

• Seminars Nursing 

administration 

( general) 

• Seminars Nursing 

administration ( practical) 

• Quality Management 

(Theory) 

• Quality Management 

(Practice)   

• Crisis and Disaster 

management Leadership 

•  New Trends in Nursing 

 دكتواره الئحة ساعات معتمدة   •

 

 دكتواره الئحة ساعات معتمدة   •

 

 دكتواره الئحة ساعات معتمدة •

 دكتواره الئحة ساعات معتمدة •

 ماجستير الئحة ساعات معتمدة •

 ماجستير الئحة ساعات معتمدة •

 الئحة ساعات معتمدةماجستير   •

 

 الفرقة االولى/معهد التمريض •

 البرنامج المكثف/كلية التمريض •
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Administration 

 الصحي  والتثقيف  التواصل  مادة •

 لالتواص  مادة •

 وفاء فتحىد/ 
 

 استراتيجية ادارية .1

 عملي استراتيجية ادارية   .2

 اعداد وتطوير مناهج  .3

   نظم المعلومات .4

   ادارة التمريض .5

 ادارة التمريض .6

 جودة و امان المريض .7

 دكتواره الئحة ساعات معتمدة   •

 دكتواره الئحة ساعات معتمدة   •

 الئحة ساعات معتمدة ماجستير   •

 ثانية/ معهد فنى صحى •

 معهد شربين  •

 تمريض  ثانية/ معهد فنى •

 البرنامج المكثف •

 
د/ أحالم محمود  

 الشاعر
 

   التواصل والتثقيف الصحى •

ــه التمريضــيه وســالمه  • جــودة الرعاي

 المريض

 اإلدارة والقيادة في التمريض     •

•   Managerial Skills 

• Practical Training of Managerial 

Skills 

• Elective course(HE or HCDS) 

• Nursing administration theory 

• Nursing Informatics 

• Psychosocial studies for 

organizational behaviors 

 صحى  معهدفنى/الثانية •

 التخصصي  البرنامج /  االولى •

 التخصصي  البرنامج /الثانية •

 ماجستير الئحة ساعات معتمدة •

 ماجستير الئحة ساعات معتمدة •

 ماجستير الئحة ساعات معتمدة •

 الئحة ساعات معتمدةدكتورة   •

 دكتورة الئحة ساعات معتمدة •

 دكتورة الئحة ساعات معتمدة •

 د. عواطف حسن
 السجالت الطبيه   •

   التواصل والتثقيف الصحى •

 الثانية/معهدفنى صحى •

 البرنامج التخصصياالولى / •
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ــه التمريضــيه وســالمه  • جــودة الرعاي

 المريض

 اإلدارة والقيادة في التمريض     •

 استراتيجيات اداريه   عملى ونظرى  •

 عملى ونظرى   قياديه  مهارات   •

 اتجاهات حديثه في التمريض •

 التمريض  في  المعلوماتية •

 نقاشيه  حلقات •

 اإلدارة والقيادة في التمريض •

 البرنامج التخصصيالثانية/ •

 المكثفالبرنامج ا •

   ساعات معتمدة  الئحةماجستير •

 ماجستير الئحة ساعات معتمدة •

 معتمدةدكتوراه الئحة ساعات   •

 دكتوراه الئحة ساعات معتمدة •

 الئحة ساعات معتمدة  ماجستير •

 البرنامج التخصصي •

 د. مايسه فكري

 (  2تدريس مقرر ادارة التمريض ) •

 تطبيقات التكنولوجيا   •

   استراتيجيات التدريس فى التمريض •

 عملي استراتيجيات ادارية •

 ثالثة /كلية التمريض •

 المستوى الرابع/كلية التمريض •

 تخصصي ماجستير •

 تخصصي ماجستير •

 

 د/نهاد الوكيل

 تطبيقات التكنولوجيا   •

 القيادة •

   اداريةاستراتيجيات   •

 نظريات فى ادارة التمريض •

 مهارات االدارة و القيادة •

 كلية التمريض/رابعة   •

 ثالثة /كلية التمريض •

 الماجستير نظام الساعات المعتمدة •

   الماجستير نظام الساعات المعتمدة •

 الفرقة التانية/ البرنامج التقنى •

د / الطاهرة السيد 
 أبو حبيب

 قيادة •

 (2)إدارة التمريض •

 االتجاهات الحديثة فى التمريض   •

 عملي استراتيجيات ادارية •

 مهارات االدارة و القيادة •

 ثالثة /كلية التمريض •

 ثالثة /كلية التمريض •

 تخصصى ماجستير •

 تخصصى ماجستير •

 البرنامج التقنىالفرقة التانية/   •

 د/حنان الصباحى

 قيادة •

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات •

 2إدارة التمريض   •

 اعداد وتطوير المناهج  •

 استراتيجيات تدريس •

 وتنسيق مستشفيات  اقتصاد صحى •

 التدريب الصيفي لمقرر الجودة   •

 كلية التمريض/المستوى الثالث •

 الرابع /كلية التمريض •

 التمريضالمستوى الثالث /كلية   •

 تخصصى ماجستير •

 تخصصى ماجستير •

 تخصصى ماجستير •

 مرحلة البكالوريوس   •

 د/اسماء مصطفى
 (1ادارة ) •

 المعلوماتتطبيقات التكنولوجيا   •

 /كلية التمريض  الثالثالمستوى   •

 /كلية التمريض  الرابعالمستوى   •
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 ادارة التمريض •

 عملي استراتجية ادارية   •

 القيادة •

 عملي مهارات ادارية •

 المعلوماتية في التمريض •

   التمريض  الفرقة التانية المعهد •

 تخصصى ماجستير •

 تخصصى ماجستير •

 تخصصى ماجستير •

 التمريض  الفرقة التانية المعهد •

د/ابراهيم عبد  
 اللطيف

 (1)إدارة   •

 القياده •

ــي الرعايــة  • ـا ف ـات التكنولوجيـ تطبيقـ

 الصحية

 إدارة التمريض •

• Nursing Administration Seminar 

 اساسيات الجودة و امان المريض •

•   Managerial Skills 

 ثالثة /كلية التمريض •

 ثالثة /كلية التمريض •

 رابعة/كلية التمريض •

 معهد فنى صحى •

 تخصصى ماجستير •

 المعهد الفني للتمريض شربين  •

   تخصصى ماجستير •

 د/ أميرة عبدالمنعم 

ــي الرعايــة  • ـا ف ـات التكنولوجيـ تطبيقـ

 الصحية

 (1)  إدارة تمريض •

 الصحيه  المعلومات نظم •

 التمريض  إدارة •

• New trends   

• Nursing administration seminars   

 /كلية التمريض  رابعة •

 ثالثة /كلية التمريض •

 الصحى  الفنى  المعهد •

 المعهد الفنى الصحى •

 تخصصى ماجستير •

 تخصصى ماجستير •

 د/فاتن احمد 

 تطبيقات تكنولوجيا •

 2 تمريض    ادارة •

• Practical Training of Managerial 

Skills 

• Curriculum Development 

 /كلية التمريض  رابعة •

 ثالثة /كلية التمريض •

 رماجستي  تخصصى •

 د/ هبة ربيع
ــي الرعايــة  • ـا ف ـات التكنولوجيـ تطبيقـ

 الصحية

 /كلية التمريض  رابعة •
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   القسم  الطالب المستفيدين من    عاشراً: 

 اسم المقرر
عدد  

 الطالب

نسبة أعضاء  *

التدريس  هيئة  

 الطالب  عدد  إلى

 استمارة استطالع الرأي

 135:1 374 1 ادارة
 جارى 

 جارى  134:1 550 2ادارة 

 جارى  1 :80 946 القيادة

 جارى  1 :79 403 تكنولوجيا المعلومات

 جارى  338:  1 338 لغة انجليزية

 التدريس المكلفين بتدريس القرر طالب من عدد اعضاء هيئة  الى عدد التم احتساب نسبة اعضاء هيئة التدريس  * 

 األنشطة التي شارك فيها القسم   الحادي عشر: 
 

 التاريخ المكان المشاركالنشاط   اعضاء القسم

 د/ هالة جبر محمود 

 إدارة التمريض قسم    رئيس .1

عضو بلجنة حل مشاكل طالب الدرسات العليا و   .2

 االشراف

 عضو بلجنة الدرسات العليا و البحوث .3

 مراجعة الورقة االمتحانيةرئيس لجنة   .4

خلى لبرنامج الماجستير و الدكتوراة الئحة  امراجع د .5

   و مقرراته  قديمة

و    مراجع خارجى لبرنامج المكثف فى التمريض .6

 مقرراته

االشتراك فى اعداد القواعد المنظمة لالشراف و لجان   .7

 الحكم لرسائل العلمية

كلية  

التمريض  

جامعة  

 المنصورة

1/8/2020 
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مراجع الخطط التنفيذية فى لجنة اعداد الخطة   .8

 االستراتيجية

 مراجع الليات تحديث السياسات بالكلية .9

 عضو بلجنة مراجعة الالئحة الخطة الدراسية الجديدة   .10

 عضو بمجلس الكلية .11

عضو بلجنة المقابلة الشخصية للملتحقين ببرنامج   .12

 البكالوريوس

عضو باللجنة الثالثية لفحص رسائل الدكتوراه   .13

 للصالحية

 محكم  في مجله الكليه .14

 2019/2020التقرير السنوى بالقسم للعام  اعداد   .15

اعداد برنامج نوعى لمنح درجة الماجستير فى ادارة   .16

 الجودة و امان المريض  

اعداد برنامج نوعى لمنح دبلوم مهنى فى  ادارة   .17

 الجودة و امان المريض

  -مراجعة الئحة الساعات المعتمدة لكلية التمريض .18

 جامعة كفر الشيخ 

الساعات المعتمدة لبرنامج  االسهام فى اعداد الئحة   .19

 الساعات المعندة بنظام االروبى

 اعداد استمارة استبيان لتحديد النمط القيادى الثالثى .20

ممتحن خارجى لالمتحان الدكتوراه النهائى كلية   .21

 التمريض جامعة الزقازيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/ عبير زكريا

 الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل   -1

 التخصصي  البرنامج   اداره  مجلس  في  عضو    -2

 المكثف  البرنامج   اداره  مجلس  في  عضو -3

 بالجامعة  العليا  الدراسات  مجلس  في  عضو -4

 بالجامعة  الجامعية  المنشات  لجنة  في  عضو -5

   القسم  بمجلس  عضو -6

 الثقافيه  العالقات  لجنه  رئيس -7

 العليا  الدراسات   لجنه  رئيس -8

 المكتبات  لجنه  رئيس -9

 الكلية  بمجلس  عضو -10

 الكلية  بمجلس  عضو -11

كلية  

التمريض  

جامعة  

 ةالمنصور

 

 

 

 

2020/2021 
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 د/وفاء فتحي  

 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة-1

 رئيس لجنة خدمة المجنمع وتنمية البيئة  -2

 ريئس مجلس ادارة وحدة متابعة الخريجين   -3

   رئيس لجنة االمتياز  -4

 رئيس مجلس ادارة وحدة االزمات والكوارث  -6

   وحدة السالمة والصحة المهنية  لجنة  رئيس  -7

 مجلس ادارة وحدة الخدمة العامة  عضو  -8

 عضو مجلس الكلية  -9

 عضو مجلس القسم  -10

 الجددعضو لجنة اختيار المعيدين    -11

 عضو لجنة الممتحنين لمرحلة البكالوريوس  -12

 عضو لجنة الممتحنين لمرحلة الماجستيير  -13

 عضو لجنة الممتحنين لمرحلة الدكتوراه  -14

 عضو مجلس خدمة المجنمع وتنمية البيئة  -15

 رئيس لجنة متابعة االجراءات االحترازية    -16

   لمتابعة االجراءات االحترازية    عضو اللجنة العليا   -17  

 منسق بروتكوالت االمتياز  -18  

 عضو مجلس ادارة مجلة تمريض المنصورة    -19

 محكم الدورة الثالثة عشر قطاع التمريض    -20

 محكم  مجلة تمريض المنصورة  -21

 محكم  مجلة تمريض بورسعيد    -22

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 الكلية

 القسم

 الكلية

 القسم

 القسم

 قسمال

 الجامعة

 الكلية  ا  

 الجامعة

 الكلية      

 الكلية  

 الكلية    

كلية  

تمريض/بور

 سعيد

2020/2021 

 د/ أحالم الشاعر  

 عضو لجنة أخالقيات البحث العلمي    -

 رئيس كنترول البرنامج التخصصى  -

 االمتحانيةلجنة تقيم الورقة  رئيس    -

 عضو مجلس القسم  -

 لكلية  عضو مجلس ا -  

 1المشاركة فى مراجعة بنك االسئلة لمقرر ادارة    -

داخلي و خارجي لبعض المقررات لمرحلتي   - ممتحن 

 البيكالوريوس و الدراسات العليا

الخاص    - االنترفيو  لجان  في  الفنى عضو  بالمعهد 

 للتمريض

 التخصصى  رئيس كنترول االنترفيو للبرنامج    -

 

 

 

 

 الكلية

 

 

 

 

2020/2021 
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 د/ عواطف حسن

 الصحة  بوزارة  الطبية  السجالت  امتحان   وضع   -

 ذكرها  السابق   المواد  في  داخلي  ممتحن    -

 التخصصي  البرنامج   اداره  مجلس  في  عضو  -

 بالقسم   االمتحانيه  الورقه   مراجعه  فى  عضو  -

   القسم  بمجلس  عضو  -

 باالقسام  للجوده  الداخليه  المراجعه   فى  المشاركه  -

 الثقافيه  العالقات  بلجنه  عضو  -

لقيادة و    - المشاركة فى مراجعة بنوك االسئلة لمقررات ا

 2و ادارة    1ادارة  

 رئيس لجنة مراجعة الملفات بالقسم    -

 

 

 الكلية

 

 

2020/2021 

 د/سحر حسن  

 المرشد االكاديمي لمرحلة الماجستير   -

المقررات  - لبعض  خارجي  و  داخلي  ممتحن 

 لمرحلتي البيكالوريوس و الدراسات العليا

 1المشاركة فى مراجعة بنك االسئلة لمقرر ادارة   -

  

 

 د/ نهاد الوكيل  

 

 

رئيس معيار القياده و الحوكمه بوحدة ضمان الجوده    -

 بالكليه

 منسق القسم    - -

ممتحن داخلي و خارجي لبعض المقررات لمرحلتي    - -

 البيكالوريوس و الدراسات العليا

 االنترفيو لمرحلة البيكالوريوسغي لجان   عضو    - -

 مجلس القسمبعضو    - -

 القيادة  المشاركه في عمل بنك االسئله لمقرر   - -

بنك االسئله لمقرر اداره    وعمل  المشاركه في مراجعه  - -

(2) 

 وى االول  عضو في كنترول المست  - -

 نة االستماعجعضو ل   - -

  -و الدكتوراه  المرشد االكاديمي لمرحلة البيكالوريوس    - -

 ساعات معتمده

 لجنة مراجعة الورقة االمتحانية  عضو  - -

المشاركة فى تحديث مقررات القسم لمرحلة    - -

 البكالوريوس

 رفع المحاضرات الكترونيا    - -

 2020/2021 الكلية

 د/ الطاهرة السيد

 في المقابله الشخصيه لطالب المعهد الفنيعضو    -

 رئيس معيار لتخطيط اإلستراتيجي  -

 عضو مجلس القسم  -

 

 

 الكلية
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البيكالوريوس  - لمرحلة  االكاديمي  ساعات   -المرشد 

 معتمده

 عضو لحنة االستماع   -

 مراقب لجان للمستوى الثالث   -

 (2المشاركه في مراجعه بنك االسئله لمقرر اداره )   -

 (1المشاركه في عمل بنك االسئله لمقرر اداره )   -

ل  -  داخلي  الترم ماده  ممتحن  المعتمدة  للساعات  القياده 

 االول

داخلي      - للساعات المعتمدة الترم   2ماده اداره  ممتحن 

 الثاني

: كلية    السادس المؤتمر الدولي  ب  عضو باللجنه المنظمه   -

 بعنوان   24/2/2120 بتاريخ  جامعة المنصورة  -التمريض  

Paths of scientific research for COVID-19 

Pandemic 

منسق لبرنامج البكالوريوس    -  

 د/مايسة فكرى

 أمين مجلس القسم-1  

 بالقسم  المقرر  ملف  لجنه  رئيس   -2

 والحوكمةعضو بلجنة القيادة  -3

 مرشد أكاديمي لمرحلة البكالوريوس  -4

تطبيقات    بنك االسئله لمقررعمل  المشاركه في     -5

 التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية

ممتحن داخلي و خارجي لبعض المقررات لمرحلتي     -6

 البيكالوريوس و الدراسات العليا

 لجنة مراجعة الورقة االمتحانية  عضو  -7

 (2ادارة )المشاركه في عمل بنك االسئله لمقرر   -8

 2019/2020 الكلية

 د/أسماءمصطفي

 

 

 

 

 عضو بلجنة القيادة والحوكمة -

 للقسم    الجودةمنسق    -

 منسق كنترول الفرقة الثانية في المعهد الفني للتمريض  -

ممتحن داخلي و خارجي لبعض المقررات لمرحلتي    - -

 البكالوريوس و الدراسات العليا

 االنترفيو في المعهد الفني للتمريضفى لجان   عضو    - -

 مجلس القسمبعضو    - -

 2020/2021 الكلية
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 (1ادارة )المشاركه في عمل بنك االسئله لمقرر   - -

تطبيقات    المشاركه في مراجعه بنك االسئله لمقرر  - -

 التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية

 نة االستماعجعضو ل   - -

ساعات    -المرشد االكاديمي لمرحلة البيكالوريوس    - -

 معتمده

 عمل التقرير السنوى للقسم  - -

 لجنة مراجعة الورقة االمتحانية  عضو  -

 مسؤل ملف الجودة بالقسم    -

 E1&E2 منسق مقرر    -

 الصباحىد/ حنان  

 عضو فى كنترول المستوى الرابع   •

عضو فى كنترول المستوى االول للعام   •

 2021-2020االكاديمى  

عضو فى مجلس الدبلوم التخصصي التابع للمعهد   •

 الفنى للتمريض

عضو فى  مجلس اداره الخدمة العامة من  •

2019-2022 

 عضو االرشاد االكاديمى  فى القسم •

 منسق االرشاد االكاديمى  للقسم   •

 منظم لجنه الشهادات بمؤتمر الكليه •

 عضو بلجنه اعداد الجداول   •

 عضو فى لجنه التطوير والتوعيه   •

 عضو االتنرفيو  لمرحله البكالريوس   •

ممتجن خارجى وداخلى لمقرارت البكالريوس   •

 والدراسات العليا

 عضو فى مجلس القسم   •

 2020/2021 الكلية

د/إبراهيم  

 عبداللطيف

 االستراتيجي  التخطيط   معيار  لجنة  عضو -1

 العليا  الدراسات  طالب  مشاكل  حل  لجنه  عضو -2

 Turnitin  العلمي  االنتحال  لبرنامج   القسم  منسق  -3

 االمتحانية  الورقة  تقيم  لجنة  عضو -4

 لالمتياز  العام  المنسق  -5

 البكالريوس  لطالب  االكاديمي  المرشد -6

 القياده  مقرر  منسق  -7

 بالقسم  البكالريوس برنامج   ملف  مسئول -8

 2020/2021 الكلية
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 بمقرر الخاصه  السنه  اعمال  مراجعه  في  عضو -9

 (2)  التمريض  ادارة

 المتقدمين  للطالب الشخصيه المقابه بلجنه  عضو -

 .للكليه

 د/أميرة عبدالمنعم  

 مدير وحدة متابعة الخريجين  -1

 مجلس القسمعضو   -2

 عضو لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئه -3

 عضو لجنه االمتياز -4

 الفاعليه التعليميه بالقسمرئيس لجنه   -5

 2020/2021 الكلية

 د/فاتن احمد  

 الجودة  منسق   مساعد   -

 التعليمية  الفاعلية  لجنة  عضو -

 العملي  التدريب  منسق  -

 للقسم  السنوية  الخطة  داعدا -

 2020/2021 القسم

 هبه ربيع    /د

   والكوارث  االزمات  اداره  لجنه  عضو  -

   والحوكمه  القياده  معيار  في  عضو  -

 20202021  للعام  التكنولوجيا تطبيقات  ماده  تدريس  -

 20202021  للعام  التكنولوجيا تطبيقات  مقرر  منسق   -

 الساعات  االئحه  الدكتوراه  ملف  عن   مسئول  عضو  -

   المعتمده

 اداره  لماده  السنه  اعمال  مراجعه  في  مشارك  عضو  -

   ريضمالت

 2020/2021 القسم  

 د/ اسالم سامح  

 منسق الدراسات العليا   -

 مسؤل عن ملف الدراسات العليا   -

 بداية للطالب العملي الشيت شرح  فى  المشاركة -

 الدراسى  العام

   السنة  اعمال  رصد  فى  المشاركة   -

 السنة  اعمال  مراجعة  فى  المشاركة   -

 2020/2021 القسم  

 م.م/ امينة حسن

بمستشفى  - الخاص  االمتياز  بروتكول  منسق 

57357 

 (  2( و ادارة )1مسؤل عن ملف ادارة ) -

 عضو فى معيار التخطيط االستراتيجي   -

 2وضع امتحان االوسكي لمقرر ادارة   -

 ادارة لمادة العملي بالتدريب  جروب  عن   مسئول -

(1&2) 

 2020/2021 القسم
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 بداية للطالب العملي الشيت شرح  فى  المشاركة -

 الدراسى  العام

   السنة  اعمال  رصد  فى  المشاركة   -

السنة  اعمال  مراجعة  فى  المشاركة        -        

 م.م/ هدى رضا

ملف برنامج ماجستير الئحة ساعات معتمدة  -  

1,2وضع امتحان االوسكي لمقرري ادارة     -  

1,2اعداد قوائم االمتحان العملي لمقرري ادارة   -    

 

 

 

 القسم  

 

2020/2021 

 

 

 م.م/ نورا عاطف

 

المشاركة فى لجان الشفوى الخاصة بمواد   -   -

 القسم

تطبيقات التكنولوجيا  مسؤل عن ملف -   -   

  

 م.م/ أسماء علوان

رصد ومراجعة درجات التدريب الصيفى -1  

عداد قوائم االمتحان العملي لمقرر إدارة ا -2  

مسؤل عن ملف مادة القيادة الخاص بالقسم -3  

)خطابات  عضوفي ملف التدريب العملي  -4

العملي+ توزيع المجموعات + الغياب +  

 االنذارات(

المشاركة فى شرح الشيت العملي للطالب بداية   - 

 5العام الدراسى

المشاركة فى رصد اعمال السنة   - 6 

المشاركة فى مراجعة اعمال السنة  - 7 

المشاركة فى امتحان االوسكى والشفوى الخاص  -8

 بالقسم

العملي لمادة ادارة مسئول عن جروب بالتدريب  -9

(1&2) 

 مسئول ملف مراجعة الورقة االمتحانية -10

 2020/2021 القسم  
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المدرس المساعد /  

 هانم محمد السيد

 ملف الدراسات العليا و البحث العلمى •

 ملف المجالس •

 ملف التدريب العملي •

 مهام المجلس •

 1,2اعداد قوائم االمتحان العملي لمقرري ادارة   •

 2020/2021 القسم

المعيدة / فايزة  

 موسي

 2&1ملف اللغه االنجليزيه   •

 عضو الهيئه المعاونه المسؤل عن االمتياز •

المشاركة فى شرح الشيت العملي للطالب بداية العام   •

 الدراسى

 المشاركة في رصد ومراجعة أعمال السنة . •

 المشاركة في تحضير لجان الشفوى لمقررات القسم •

 2020/2021 القسم

المعيدة/ غادة  

 محمد كمال

عضو مسئول عن ملف مقرر تطبيقات الجودة   •

 للتدريب الصيفي.

عضو مساعد عن ملف الدكتوراه ألئحة ساعات   •

 معتمدة.

 عضو مساعد في ملف التدريب العملي •

 عضو مسئول عن ملف الفاعلية التعليمية. •

 عضو مسئول عن ملف الصادر والوارد •

 ومراجعة أعمال السنة .المشاركة في رصد   •

 .2المشاركة في الشرح العملي لمقرر إدارة   •

 2020/2021 القسم  

 

المعيدة /أميرة  

 ناصر

 ملف مراجعة الورقه االمتحانيه •

 ملف خدمة المجتمع •

 تحديث صفحة القسم •

 2020/2021 القسم

المعيدة /صفية  

 خالد

في مقرر تطبيقات الجودة للتدريب  عضو مساعد   •

 الصيفي.

 في ملف خدمة المجتمع. عضو معاون   •

عضو مسئول عن ملف الماجستير ألئحة ساعات   •

 معتمدة.

 عضو مسئول عن ملف الفاعلية التعليمية. •

 في إعداد التقرير السنوى. المشاركة   •

 .2المشاركة في الشرح العملي لمقرر إدارة   •

 المشاركة في رصد ومراجعة أعمال السنة . •

 الزائدة عن النصاب.إعداد الساعات   •

 

 

 

 

 القسم
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 المقترحات   -: عشر  الثاني 
 التوسع فى البنية التحتية االلكترونية -

التى يستطيع الطالب من خاللها تطبيق ماتم دراسته و يمكن الساتذة المقرر   - السيناريوهات  دمج بعض 

 مرجعية فى اداء الطالبالحصول على تغذية  

 تسجيل بعض المحاضرات الكترونى التاحة التعلم من بعد  -

 كيفية تقديم العون و المساعدةالمتابعة الدورية الداء الطالب للوقوف على الطالب المتعثرين و    -

المشكالت تفعيل دور منسق التدريب العملى من متابعة التدريب العملى و االداء االستباقى لحل بعض    -

 المتوقع حدوثها و التى تعيق العملية التعليمية

 الحصول على تغذية مرجعيه فى ضوء تقارير المقررات ووضع خطط تحسين   -

 مراجعة و تحديث نماذج التقييم العملى للطالب  -

ــ المعوق   -: عشر   الثالث   ات  ـ

سوف يوضع هذه فى  نسبة اعداد الطالب العضاء هيئة التدريس التتجاوز واحد صحيح لذلك   -
 االعتبار عند توزيع التدريس

 التشديد على متابعة و اتباع االجراءات االحترازية -

 زيادة نسبة القدرة الميجابايت لالستخدام االمثل للشبكة االلكترونية   -

 رئيس القسم    

 هالة جبر محمود  / د. أ       

 

 

ألئحة ساعات  عضو في كنترول المستوي التالت   •

 معتمدة.

 لكليةا

المعيدة/نسمة  

 محمود

  البحث  و  العليا  الدراسات  ملف  في  مسؤل  عضو •
 العلمي

   والوارد  الصادر  ملف  في  المشاركة   •

 الصيفى  التدريب  مقرر  ملف  في  مساعد  عضو   •

   2ادارة  لمقرر  العملي  الشرح  في •

 السنة  اعمال  مراجعة  و  رصد  في  المشاركة   •

 2020/2021 القسم

 اعداد 

 هالة جبر محمود   / د . أ 

 أسماء مصطفى/ د 

القسممعتمد   بموافقة مجلس 

 30/5/2021( بتاريخ     159    رقم )


