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 مقدمة عن القسم

خمسه عشر على رأس العمل  تدريسهيئة  عضو عشرونواحد و قسم تمريض صحة المجتمع يتكون من 

يقوم أعضاء هيئة تدريس   زوج(& واحد مرافقة  & واحد رعاية طفل في اعارة )أربعة  وسته أعضاء أجازة

مقرر طرق بحث ومقرر   معتمده وبتدريساالول ساعات  المجتمع للمستوىبالقسم بتدريس مقرر صحة 

مقرر مبادئ اإلحصاء الحيوي ومقرر التمريض المرتكز على   صحة األسرة للمستوى الثالث وبتدريس

مقرر كذلك و ومقرر الوبائيات صحة المجتمع للمستوى الرابع ساعات معتمده  ومقرر تمريض الدالئل 

 .2002تمريض صحة المجتمع للفرقة الرابعة الئحة  

الصحة المدرسية والبيئة والوظيفية والرعاية   معتمده ويشملاالول ساعات  لمستوىالمجتمع لمقرر صحة 

والزيارات الميدانية للقري المجاورة والوحدات الصحية او مراكز طب االسرة بها وكذلك محطة   .االولية

 .المياه

يشمل صحة األسرة وكيفية رعاية األسرة لألطفال   ساعات معتمده  للمستوى الثالث مقرر صحة االسرة

ة وكيفية التعامل معها.  واإلعاقات التي تتعرض لها األسر والمخاطر واألزمات تجاه األطفال  وسلوك األسرة

والتدريب العملي عن )تقييم صحة األسرة والمشاكل التي تواجهها وذلك في مراكز صحة األسرة وعن طريق 

 الزيارات المنزلية(. 

يشتمل علي اثني عشر وحدة والتدريب   مقرر تمريض صحة المجتمع للفرقة الرابعة والمستوى الرابع

الزيارات المنزلية )تقييم  –الصحة المدرسية –مومة والطفولة العملي من خمس وحدات وهى رعاية األ

العيادات وتشتمل على)عيادات األمراض المعدية  –قوافل صحية( )-المجتمع( لمشاكل المجتمع( )دراسة 

 مشاريع بحثية مع االلتزام بعدد الساعات لكل الئحة على حده.  -وعيادات األمراض المزمنة(,والجلدية 

 :الحيوي اإلحصاءمقرر 

تؤهلهم الى   وبالمهارات التيالى امداد طالب مرحلة البكالوريوس بالمعارف  الحيوي اإلحصاءيهدف مقرر 

  االستبيانات هذه المهارات تصميم ادوات البحث مثل  ومن بين للبيانات المختلفة.  اإلحصائية القيام بالتحليالت 

البيانات المتحصل عليها من جمع البيانات. كما يتعلم الطالب كيفية استخدام برامج   وكيفية ترميز، وغيرها

المختلفة طبقا لنوعية البيانات، ثم كيفية عرض نتائج البحوث  اإلحصائية وعمل التحليالت  اإلحصائيالتحليل 

 .والرسوم البيانيةاحصائيا باستخدام الجداول  

 مقرر التمريض المرتكز على الدالئل: 

تؤهلهم الى  وبالمهارات التيدف مقرر التمريض المرتكز على الدالئل الى امداد الطالب بالمعارف يه

وبذلك علوم التمريض.  وتطبيقه في مجال الصحة  فياستخدام اسس علم الممارسات القائمة على الدالئل 

 .والمجتمعحية لألفراد الطالب قادرا على اتخاذ القرارات المستنيرة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الص يصبح
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الئحة   الدكتوراه ساعات معتمدةوويقوم أيضا أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتدريس مقررات الماجستير 

وكذلك ماجستير الوقاية والتحكم في العدوي وماجستير الرعاية الصحية   .2002والدكتوراه الئحة  2019

   .القائمة علي البراهين

 

 أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل  -أوالً: 

 مــــــــدرس استاذ مساعد أستـــــاذ 

 

أعضاء هيئة  

 التدريس 

 

 

 أ.د/ سحر محمد سليمان 

 أ.د/ أمل ابراهيم احمد 

 أ.د/سمر الحسيني عبدالروؤف 

 

 يعبد المعطسامية محمود /ا.م.د 

 االمام حافظ  فاطمة/ا.م.د 

 محمود محمد سالم   نجوى /ا.م.د 

 د.امل احمد السيد 

 الدين  د. مني عماد 

 د. رانيا محمد جاد 

 د. حنان حامد محمد 

 نبيه امين  نجوىد. 

 د. محمد مصطفي 

 د. داليا محمد عبد الخالق

 جادهللا علي د. هبه 

 د. ايمان سامي محمد 

العدد الفعلي 

 الموجود بالقسم
3 3 9 

 

 معاونو أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل. -ثانياً : 

 معيــــد مـــدرس مساعد  

 أعضاء هيئة التدريس 

 

 م./سميه حسن  م.م/ داليا السعيد 

 م./ نرجس فتحي  م.م/ ايمان رفعت 

 رانيا السيد م./  دعاء محمد نصر  /م.م 

 م./ جميله عيد  م.م/ اسماء احمد 

 م./ أيمان سعد  م.م/ هبة محمد ناجح 

 م./ أيمان أحمد  ابراهيم م.م/ مها 

 م./ عاصم الدهشان  م.م/ نجالء مصطفى 

 رحاب حسن م./  

 رحاب الهدي طلعت م./  

 م./ عبيرناجي  

 م./ نانسي طارق  

 م./ ايه عبد المقصود  

 12 7 الفعلي الموجود بالقسمالعدد 
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 2020-2019القسم للعام الجامعي البكالوريوس باعضاء هيئة التدريس لتدريس مقررات  ثالثا:

 المقرر 

الفصل 

أعضاء هيئة التدريس   الدراسي

 والقائمين بالتدريس 

 الممتحن الخارجي 

 ترم ثاني  ترم أول  ثاني  أول

 ا.د/ سحر سليمان  سليمان ا.د/ سحر  د/ امل السيد  √ √

تمريض صحة  

 المجتمع 

 د/ نجوى محمود سالم .م.ا - √

 ا.د/سمر الحسيني  ا.د/ سمر الحسيني  د/ منى عماد الدين  √ √

 د/ رانيا محمد جاد  √ √

 ا.د/ امل ابراهيم  ا.د/ امل ابراهيم  نبيه  نجوىد/  √ √

 د/ محمد مصطفي  √ -

 

مبادئ صحة 

 والبيئة المجتمع 

 

 د/ امل السيد  √ -

------- -------- 
 د/ منى عماد الدين  √ -

 د/ رانيا محمد جاد  √ -

 د/ محمد مصطفي  √ -

 صحة األسرة 

 امل إبراهيم  /ا.د  د/ مني عماد  - √

 سحر سليمان  /د .ا

 سمر الحسيني  /ا.د 

 محمود  ةسامي /ا.م.د 

 د/ امل السيد 

---------- 
 نجوى محمود سالم د/ .م.ا - √

 د/ رانيا محمد جاد  - √

مقدمة فى طرق  

 البحث معتمد 

 ا.د/ سحر محمد سليمان  √ -

----------- 

 ا.د/سمر الحسيني 

 سالم  نجوىا.م.د/

 د/امل السيد 

 د/منى عماد 

 د/ رانيا جاد 

 د / حنان حامد  √ -

 نبيه  نجوىد/  √ -

األدلة القائمة على  

 البراهين

 سحر سليمان  /د .ا ا.د/ أمل إبراهيم أحمد  √ √

 سمر الحسيني  /ا.د 

 محمود  ةسامي /ا.م.د 

 د/ امل السيد 

 د/ حنان حامد 

 د/ رانيا جاد 

 نبيه  نجوىد/ 

 د/محمد مصطفي 
 نبيه  نجوىد/  - √

مبادئ اإلحصاء 

 الحيوي معتمد 

 ا.د/ امل ابراهيم  √ -

 سامية محمود  /ا.م.د  √ √ ----------- ----------

 حنان حامد  د/ √ √

 

 وبائيات  

 ا.د/ سمر الحسيني  سحر محمد سليمان  ا.د/ - √

 الدين  د/ مني عماد 

 محمود  ةسامي /ا.م.د 

 د/ امل السيد 

 د/ حنان حامد 

 د/ رانيا جاد 

 نبيه  نجوىد/ 

 د/محمد مصطفي 

 سالم  نجوىا.م.د/  √ √

 د/محمد مصطفي  √ -

 



 

 6 

 لمرحلة البكالوريوس بالقسم  حديالمقررات الدراسية التي تدرس من قبل كل عضو على  رابعا:

 المكان الفرقة   المقرر  اسم عضو هيئة التدريس 

 أ. د/ سحر محمد سليمان

 علم الوبائيات

 طرق بحث 

 

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

ض 
ري
تم
ال
ة 
لي
ك

-
  

وة 
ص
من
 ال
عة
ام
ج

 

 أ.د/ أمل ابراهيم أحمد 

 علىالتمريض المرتكز 

 الدالئل

 اإلحصاء الحيوي

 المستوى الرابع

 المستوى الرابع

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

 أ.م.د/ ساميه محمود عبد المعطي 
 المستوى الرابع  اإلحصاء الحيوي

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

 سالمد/ نجوى ا.م.

 االسرة  صحة

 وبائيات 

 تمريض صحة مجتمع 

 لثالثالمستوى ا

 المستوى الرابع 

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

 د/ امل السيد 

 تمريض صحة مجتمع 

 المجتمع  صحةمبادئ 

 

 المستوى الرابع

 المستوى االول 

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

 د/ رانيا جاد

مبادئ صحة المجتمع  

 والبيئة 

 صحة اسرة 

 تمريض صحة مجتمع 

 المستوى األول 

 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

 د/حنان حامد

 احصاء

 طرق بحث 

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث

 معتمدة  ساعات-مرحلة البكالوريوس 

 د/ مني عماد 

مبادئ صحة المجتمع  

 والبيئة 

 صحة اسرة 

  تمريض صحة مجتمع

 المستوى األول 

 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

 معتمدة  ساعات-البكالوريوسمرحلة 

 د/ محمد مصطفي 

مبادئ صحة المجتمع  

 والبيئة 

 وبائيات  

  تمريض صحة مجتمع

 المستوى األول 

 المستوى الرابع

 معتمدة  ساعات-البكالوريوسمرحلة 

 نبيه  نجوىد/ 

 علىالتمريض المرتكز 

 الدالئل

 طرق بحث  

  تمريض صحة مجتمع

 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

 معتمدة  ساعات-البكالوريوسمرحلة 
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 مرحلة البكالوريوسالطالب المستفيدين من القسم  خامسا:

 اسم المقرر 
 عدد الطالب 

 تاني ترم  ترم اول 

 844 -------- والبيئة مبادئ صحة المجتمع 

 ------------- 509 صحة اسرة 

 620 ----- طرق بحث 

 283 200 تمريض صحة مجتمع 

 198 158 مبادئ اإلحصاء الحيوي

 276 222 التمريض المرتكز علي الدالئل 

 211 188 وبائيات 

 

 2020-2019برامج الدراسات العليا بقسم تمريض صحة المجتمع للعام الجامعي سادسا: 

   -:برامج أربعةمرحلة الدراسات العليا وتنقسم الى لتدريس الويقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم ب ▪

   .المجتمعتمريض صحة  دكتوراه البرنامج األول: ✓

 ودكتوراه ساعات معتمدة ماجستير  المجتمع مقرراتتمريض صحة  البرنامج الثانى: ✓

 العدوى والتحكم في  ماجستير الوقاية :لثالثاالبرنامج  ✓

 ماجستيرالرعاية الصحية القائمة على البراهين :رابعالبرنامج ال ✓

 2020-2019مج الدراسات العليا بقسم تمريض صحة المجتمع للعام الجامعي االخطة الزمنية لبر

 العضو المسئول أسم البرنامج بدأ الدراسة

 د / سحر محمد سليمان أ. الرعاية الصحية القائمة على البراهين ماجستير  2019/ 9/ 18

18 /9 /2019  . د / أمل إبراهيم أحمد أ العدوى والتحكم في الوقاية  ماجستير  

2019فبراير   د/ سامية محمود  .مأ. ساعات معتمدة  ماجستير تمريض صحة المجتمع 

2019اكتوبر   . د / سمر الحسينى أ ساعات معتمدة  دكتوراة تمريض صحة المجتمع 

 

 :  االولالبرنامج  ▪

 2002الئحة   دكتوراه تمريض صحة المجتمع ▪

وتم اجتيازهم االمتحانات للعام الجامعي  دكتوراه تمريض صحة المجتمع الطالب المسجلين  عدد 

2019-2020  :- 

   طالبات وتم اجتيازهم امتحان شهر نوفمبر  (3) ➢
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بسبب تحديات اغسطس مايو والتي تم تاجيلها لشهر طالبة متقدمه المتحانات شهر ( 1) ➢

 جائحة كورونا 

المجتمع ولم يمتحن بعد للعام الجامعي  بمقررات دكتوراه تمريض صحة الطالب المسجلين  عدد 

 طالبة   (2) عدد   -:2019-2020

 :  لثانياالبرنامج  ▪

 2019ماجستير تمهيدي ساعات معتمدة الئحة  ▪

قسم تمريض الحاالت   بالمشاركة معطرق بحث م أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتدريس مقرر يقو 

 .حرجة

 عضو هيئة التدريس  المقرر 

 إبراهيم ا.د/ امل  طرق بحث 

 

الفصل الدراسي   2019ساعات معتمدة الئحة تمريض صحة المجتمع  تخصصيماجستير  ▪

 الثاني 

واصبح   ب لانسحب ططالب وا  (6)تمريض صة المجتمع  الطالب المسجلين ماجستير عدد 

 (5 ) العدد 

 المقرر اسم  كود المقرر 
العضو المسئول عن 

 التدريس 

MC    202  Epidemiology  سليمان أ.د / سحر 

MC 201 
Public Health Nursing: Theory 

and Practice 

 ا.د/ امل إبراهيم  

 د/ امل السيد 

MC 206 
General practical training 

(Practical training I) 

 ا.د/ امل إبراهيم  

 د/ رانيا جاد 

 د/ محمد مصطفي  

MC 204 Strategies of Health Education 
 سالم  نجوىد/ 

 د/ مني عماد  

MC 203 Primary Health Care  أ.د / سمر الحسيني 

MC 205 Advanced Statistics 
 ا.د/ امل إبراهيم  

 

MC 207 Cultural Issues and Health   أ.د / سمر الحسيني 
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  2020/ 2019للعام الجامعي  2019دة الئحة مدكتوراه تمريض صحة المجتمع ساعات معت  ▪

  االولالدراسي  الفصل

 طالبة.    (1) الطالب المسجلين دد ع

 الممتحن الخارجي  العضو المسئول أسم المقرر  كود المقرر 

DC 1301 
Grant writing and outreach 

programs 

 امينة النمر أ.د / 

 امل ابراهيم أ.د / 
 سحر سليمان أ.د / 

DC 1302 Advanced Epidemiology  / سامية محمود ا.م.د/  سحر سليمان أ.د 

DC 1303 
Advanced Public health planning 

and administration 

 سمر الحسيني أ.د / 

 د/ امل السيد 

 سامية محمود ا.م.د/ 

DC 1304 Advanced research methodology 
 سحر سليمان أ.د / 

 سمر الحسيني أ.د / 

 امل ابراهيم أ.د / 

 

DC 1305 
Qualitative research and 

Secondary research 

 امل ابراهيم أ.د / 

 سامية محمود ا.م.د/ 
 سحر سليمان أ.د / 

DC 1306 Advanced  biostatistics 
 امل ابراهيم أ.د / 

 سامية محمود ا.م.د/ 

 سمر الحسيني أ.د / 

DC1307 
Curriculum development and 

educational strategies 

 امل ابراهيم أ.د / 

 نجوي سالم ا.م.د/ 

 سمر الحسيني أ.د / 

DC 1308 

Quality improvement 

management and Managing 

change 

 سحر سليمان أ.د / 

 سمر الحسيني أ.د / 
 د/ هالة جبر .ا

 

  2020/ 2019للعام الجامعي  2019دة الئحة مدكتوراه تمريض صحة المجتمع ساعات معت  ▪

  الثانيالدراسي  الفصل

 طالبة.    (1) الطالب المسجلين دد ع

 العضو المسئول أسم المقرر  كود المقرر 

DC 2309 Child health and School health  أ.د / سمر الحسيني 

DC 2310 
Occupational health and Environmental 

health 

 ا.م.د/ سامية محمود 

 د/ امل السيد 

DC 2311 

Applications on evidence- based health 

care practice and epidemiology (Practical 

training I) 

 ن اسحر محمد سليم /أ.د 

 أ.د / امل ابراهيم أحمد 

DC 2312 
Applications of research methodology and 

education strategies (Practical training II) 

 ن اسحر محمد سليم /أ.د 

 أ.د / سمر الحسيني 

 سالم د/ نجوي .م.ا
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DC 2313 Evidence- Based Healthcare Practice  أ.د / امل ابراهيم أحمد 

DC 2314 Family health and Rural Health 
 ا.م.د/ سامية محمود 

 د/ نجوي سالم .م.ا

DC 3318 

Prevention and management of 

communicable and non-communicable 

diseases 

 ن اسحر محمد سليم /أ.د 

 د/ رانيا جاد 

 

 : لثالثابرنامج ال ▪

 الدراسي األول    الفصل2019ساعات معتمدة الئحة العدوى  والتحكم في ماجستير الوقاية ▪

 وطالبة.   طالب    ( 24) المسجلينالطالب  عدد 

 

   الثانيالدراسي  الفصل2019 ساعات معتمدة الئحة العدوى  والتحكم في الوقايةماجستير  ▪

 طالب وطالبة.     ( 22) المسجلينالطالب  عدد 

 المقرر  / اسم كود
العضو المسئول عن 

 التدريس 
 الممتحن الخارجي 

2وبائيات   

Epidemiology II )CMIC 201 ( 
 ا.د/ امل ابراهيم  أ.د / سحر محمد سليمان 

 أ.د / سحر محمد سليمان  ا.م.د/ سامية محمود  األسس العامة للوقاية والتحكم في العدوى 

 المقرر  / اسم كود
العضو المسئول عن 

 التدريس 
 الممتحن الخارجي 

 التدريس للعلوم الصحيه استراتيجيات 

Educational Strategies in health 

sciences (CMIC106) 

 سالم  نجوى.د / م.أ
 أ.د / أمل إبراهيم  

 د/ حنان حامد 

 وبائيات االمراض المعدية

 Epidemiology of Communicable 

Diseases )CMIC 201 ( 

 .د / سحر محمد سليمان أ
 أ.د / سمر الحسيني 

 د/ نجوي نبيه 

حصاءا  

Statistics (CMIC104) 

 أ.د / أمل إبراهيم  

 د/ حنان حامد 
 .د / سامية محمود م.أ

 طرق بحث 

Research methodology (CMIC103) 

 أ.د / سمر الحسيني 

 .د / سامية محمود م.أ

 أ.د / سحر محمد سليمان 

 أ.د / أمل إبراهيم  

 اداره الجوده وسياسات الرعايه الصحيه 

Quality management and health care 

policy (CMIC105) 

 عبير زكريا  /أ.د 

 أ.د / سمر الحسيني 
 أ.د / سحر محمد سليمان 

 االسس التطبيقيه لعلوم االحياء الدقيقه

Principles of Applied Microbiology  

(CMIC101) 

 صفاء متولي العجيري أ.م.د/  أ.م.د/ رشا حسن المهدى 
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General principles of prevention and 

infection control )CMIC 202 ( 

   نبيهنجوي  د/ نبيه  نجوىد/ 

 

1تدريب عملي    

Practical training 1  )CMIC 203 ( 
 د/ نجوى نبيه 

 سالم  نجوىا.م.د / 

 د/ محمد مصطفي 

 ممارسات في التحكم في العدوى البيئية 

Environmental infection control 

practice   ) CMIC204 ( 

 سالم  نجوىا.م.د / 

 د/ امل السيد 
----------------- 

 التقنية المعلوماتية في مجال الصحة

Health informatics  )CMIC205 ( 

 أ.د / سمر الحسيني  

 أ.د / عبير زكريا 

 محمود ا.م.د/ سامية 

 

 االخالقيات المهنية وحقوق االنسان 

Professional Ethics and human rights 

)CMIC404 ( 

 ا.م.د/ سامية محمود 
 أ.د / سمر الحسيني 

 

 

 
 :  رابعالالبرنامج  ▪

 2019ساعات معتمدة الئحة  الرعاية الصحية القائمة على البراهين ماجستير  ▪

 (. ساعة معتمدة 40القائمة على البراهين )  الرعاية الصحيةالخطة الدراسية لدرجة ماجستير 

ساعات معتمدة للمقابالت  2ساعة معتمدة( باألضافة الى  20)المقررات اإلجبارية المتخصصة 

الساعات  ويستكمل الطالب ساعة معتمدة(  6جبارية المساعدة )اإل للرسالة. المقررات  اإلرشادية

ساعات( من خالل دراسة عدداً من المقررات االختيارية التالية )ساعة  4الدراسية المعتمدة )

 واحدة معتمدة لكل مقرر(. 

الدراسي  الفصل2019 ساعات معتمدة الئحةالرعاية الصحية القائمة على البراهين ماجستير  ▪

   االول

 طالب وطالبة.     ( 11) المسجلينالطالب  عدد 

 الممتحن الخارجي  العضو المسئول أسم المقرر  كود المقرر 

CMEBHC 

101 

ممارسات الممارسة القائمة على  

 البراهين 

The practice of 

evidence- based practice 

 أ. د / أمل إبراهيم 
 أ.د / سحر محمد سليمان 

 نبيه  نجوىد/ 

CMEBHC 

102 

 1طرق بحث 

Research Methodology I 

 أ. د / سمر الحسيني 

 أ.م. د / سامية محمود 
 أ.د / سحر محمد سليمان 

CMEBHC 

103 

 1احصاء 

Statistics I 

 أ. د / أمل إبراهيم 

 د. حنان حامد

 أ.م. د / سامية محمود 

CMEBHC  أ.م. د / سامية محمود  الحسيني أ.د / سمر  ادارة تحسين الجودة 
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104 Quality improvement 

management 

 سالم  نجوىأ.م. د / 

CMEBHC 

105 

استراتيجيات التدريس في العلوم  

 الصحية 

Educational  Strategies 

in health sciences 

 سالم نجوى /أ.م. د 

 

 أ.د / سمر الحسيني 

 أ. د / أمل إبراهيم 

 

CMEBHC 

405 

 الدالئل اإلرشادية اإلكلينيكية 

Clinical guidelines 

 أ. د / أمل إبراهيم 

 

 أ.د / سمر الحسيني 

 د. حنان حامد 

  

 

الدراسي  الفصل 2019 ساعات معتمدة الئحةالرعاية الصحية القائمة على البراهين ماجستير  ▪

  الثاني

 طالب وطالبة.     ( 10) الطالب المسجلين عدد 

 المقرر  / اسم كود
العضو المسئول عن 

 التدريس 
 الخارجي الممتحن 

2طرق بحث   

Research Methodology II 

)CMEBHC 202 ( 

   ا.د/ سمر الحسيني

 ا.د/ امل ابراهيم 
 ا.د/ سحر محمد سليمان 

 التدريب العملي

Practical training I CMEBHC 203   (  
 ا.د/ سحر محمد سليمان  ا.د/ امل ابراهيم 

 الوبائيات االكلينكية 

Clinical Epidemiology )CMEBHC 

204 ( 

 ا.د/ امل ابراهيم  ا.د/ سحر محمد سليمان 

 إدارة التغيير

Manage change )CMEBHC 204 ( 
   ا.د/ سمر الحسيني ا.د/ سحر محمد سليمان 

ومهارات الثقافات البراهين الخاصة بالمريض    

Patient- based evidence and cultural 

competency )CMEBHC 201 ( 

 سالم  نجوىأ.م. د /  ا.د/ سمر الحسيني 

 المراجعات المتسلسلة والتحليالت الرجعية 

Systematic review and meta-

analysis  )CMEBHC 404 ( 

 أ.م. د / سامية محمود  ا.د/ امل ابراهيم 

 

الدراسي  الفصل 2019 ساعات معتمدة الئحةالرعاية الصحية القائمة على البراهين ماجستير  ▪

 الثالث

 طالب وطالبة.     ( 10) الطالب المسجلين عدد 
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 المقرر  / اسم كود
العضو المسئول عن 

 التدريس 
 الممتحن الخارجي 

2احصاء   

Statistics  II )CMHEBP 301 ( 
 محمود أ.م. د / سامية  ا.د/ امل ابراهيم 

 تدريس الممارسات القائمة علي البراهين 

Teaching evidence based practice  

(CMHEBP 402 ( 

 سالم  نجوىأ.م. د /  ا.د/ سحر محمد سليمان 

 طرق البحث الكيفي 

Qualitative research methods  

 (CMHEBP 401   (  

 أ.م. د / سامية محمود 
   ا.د/ سمر الحسيني

 د/ حنان حامد 

2تدريب عملي    

Practical training II  

(CMHEBP 302 ( 

 ا.د/ سحر محمد سليمان  ا.د/ امل ابراهيم 

 

 : مواضيع رسائل الماجستير المسجلة بالقسم سابعا

 عنوان الرسالة اسم الطالب

Narges Fathi 

Mohammed  

Designing Web Based Health Education Sessions for Mothers About 

Electronic Media Used By Their Children 

Somia Hassan 

Ibrahim 

Designing Web Based Learning Module About Safe Injection Practices 

For Community Health Nursing Students 

Amira Reda Hamid 

Ebrahim 

Designing an Educational Booklet about Preventive Practices of Sharps 

Injuries for Nursing Staff at Intensive Care Units  

Asmaa Abdallah 

Ahmed Gerida 

Effect of Implementing Training Sessions about Infection Preventive 

Measures for Ventilators Associated Pneumonia on Nurses' Knowledge 

and Performance 

Asmaa Salah EL-

Azab 

Designing an Educational Booklet for Nurses about Prevention of Open 

Heart Surgery's Site Infection  

Gamila Eid Ahmed 

Abdelhamied 

Nursing Students' Experiences with Game Based Learning: A Teaching 

Strategy Applied in Insulin Injection Procedure   

Yasmin El Saeid 

Borhum 

Assessment of Internet Addiction Among Adolescent in Mansoura City 

 

Mary Dawoud Aziz Designing Health Education Booklet about Teeth Decay for Mothers of 

Preschool Children . 
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Shymaa Elsaid 

Mohamed 

Designing of Health Educational Booklet about Home care of Preschool 

Age Children with Bronchial Asthma 

Manar Safy Eldeen Designing health education booklet for mothers about child self-

protection against sexual abuse  

Nora Mohamed 

Hossona  

Assessment of lay people’s perception toward uses of herbal medicine 

Sara Taha Abdullah 

Elkady 

Designing protocol for nursing staff about respiratory instrument 

processing in Mansoura hospitals 

 

 مواضيع رسائل الدكتوراه المسجلة بالقسم :ثامنا

 عنوان الرسالة اسم الطالب

Eman Refaat El 

Refaei 

Impact of Implementing A Web Based Health Education on Weight 

Management 

Asmaa Ahmed 

Abdallah 

External Validity of A Clinical Nursing Protocol For Management of 

Vaccination Process  

 

 

 

ً تاسع    المؤتمرات العلمية التي شارك القسم فيها :ا

"الممارســـات القائمـــة علـــى الـــدالئل: ايـــن  :تحـــن عنـــوانقـــام أعضـــاء القســـم بعقـــد مـــؤتمر 

بمدينـــة  جرانـــد بـــول روم  النـــا بقاعـــة مـــؤتمرات، 2019ديســـمبر  11 -10فـــى الفتـــرة مـــن  نحـــن "

  األسكندرية

ــؤتمر ــيم الم ــر اق ــة النم ــريض -برئاســة أ.د. امين ــة التم ــد كلي ــة المنصــورة و -عمي ــة  جامع تحــن رعاي

و أ.د. اشــرب حـــاف   و أ.د. اشـــرب عبدالباســس رئـــيس جامعــة المنصـــورةوالـــدول العربيــة جامعــة 

ــيس ــب رئ ــا و البحــو  نائ ــة المنصــورة للدراســات العلي ــاون  جامع ــالى للصــحة مــع المعهــد الو بالتع ع

ــة ــة األســكندرية -العام ــات و ال جامع ــة الصــحية و رابطــة خريجــى كلي ــاد و الرقاب ــة لالعتم ــة العام هيئ

 التمريض.

ــين كوكبــة مــن  ــن حلقــات نقاشــية ب ــث انهــا عبــارة ع ــردة مــن نوعهــا حي ــات المــؤتمر متف و جلس

ــة  ــ  منهجي ــتراتيجية لتطبي ــة وضــع اس ــة امكاني ــدوا لمناقش ــذين اتح ــاء الل ــات الصــحية العلم الممارس

رتقــاء بصــحة األنســان و و مــن ثمــى اال القائمــة علــى الــدالئل، بهــدب تعزيــز جــودة الرعايــة الصــحية

 المجتمع.
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أ.د. اشـــرب اســـماعيل رئـــيس الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد و الرقابـــة  و شـــارك فـــى فاعليـــات المـــؤتمر

و مــن المشــاركين  الصــحية و اعضــاء مجلــس ادارتهــا د. احمــد صــفوت و أ.د. عبدالحميــد عطيــه.

ــة العســكرية  ــة الطبي ــيس األكاديمي ــاودى رئ ــد الت ــب/ احم ــواء طبي ــة: ل ــوات المســلحة و البحري مــن الق

و لــواء طبيــب/ عصــام عقيــل رئــيس فــرط الخــدمات الطبيــة بــالقوات البحريــة و كــذلك د. هــديل جــالل 

منهجيـــة  المتخصصـــين فـــىالـــدين مـــدير ادارة الجـــودة بـــو ارة الصـــحة و الســـكان. باألضـــافة الـــى 

الممارســـات الصـــحية القائمـــة علـــى الـــدالئل مـــن اعضـــاء هيئـــة التـــدريس بقســـم تمـــريض صـــحة 

ــع ــليمان -المجتمـ ــد سـ ــحر محمـ ــورة، أ.د. سـ ــة المنصـ ــد -جامعـ ــراهيم احمـ ــل ابـ ــمر  -أ.م.د. امـ أ.د. سـ

الحســـينى أ.د.عبيـــر  كريـــا األســـتاذ بقســـم ادارة التمـــريض بكليـــة التمـــريض. و عـــدد مـــن اســـاتذة 

 العديد من تخصصات الصحة العامة و البيئة و التخصصات األكلينيكية، منهم:الجامعات فى 

ــورة و أ.د.  ــال ق ــب و أ.د. من ــى حس ــراوى و أ.د. عل ــد الب ــم أ.د. محم ــكندرية و ه ــة األس ــاتذة بجامع اس

ــات  ــتاذ الدراسـ ــار يوســـ  اسـ ــة و أ.د. مختـ ــحة العامـ ــالى للصـ ــد العـ ــاتذة بالمعهـ ــارل األسـ فهمـــى شـ

ــة ـ  -البيئي ــس اســاتذة تمــريض معهــد الدراـس ــا و أ.د. هويــدا ان ــو  و أ.د.  كيــة توم ات العليــا و البح

ــة. و مــن  ــدار اســتاذ الجراحــة بمعهــد البحــو  الطبي ــل دوي ــة التمــريض و أ.د. نبي صــحة المجتمــع بكلي

جامعــة دمنهــور أ.م.د. ســحر يــونس اســتاذ مســاعد تمــريض الرعايــة الحرجــة و الطــوارئ بكليــة 

 التمريض 

ــؤتمر مـعـ  ــم و تتضــمن الم ــن اه ــر م ــى تعتب ــة الت ــدالئل األكلينيكي ــى وضــع ال رض ابحــا  متخصصــة ف

طــرق تعزيــز جــودة الرعايــة الصــحية و التــى تقــدم بهــا اعضــاء هيئــة التــدريس بقســم تمــريض 

  .جامعة المنصورة -صحة المجتمع بكلية التمريض

ــالو  ى تضـــمن المـــؤتمر ســـتة جلســـات علميـــة بـــداء بالجلســـة األفتتاحيـــة التـــى شـــرفن بكلمـــة معـ

 -الــــدكتور/ ســــعيد الحاضــــى الــــو ير المفــــوض و مــــدير ادارة الصــــحة و المســــاعدات األنســــانية

بجامعــة الــدول العربيــة و الـــذى القــى كلمــة باســم األمانةاعامـــة لجامعــة الــدول العربيــة  و اشـــار 

و الــذى يوصــى  2009فــى مــارس عــام  8رقــم و راء الصــحة العــرب  مجلــس ســيادته الــى قــرار

ــدول  ــام ال ــة قي ــى باهمي ــة عل األعضــاء باتخــاذ األجــراءات الال مــة ألدراس الممارســات الصــحية المبني

ــدكتور/ اشــرب اســماعيل  ــام ال ــا ق ــرامج الصــحية. كم ــة و الب ــرامج التعليمي ــى الب ــراهين ف ــيس  –الب رئ

ــة الصــحية  ــاد و الرقاب ــة ل عتم ــة العام ــس ادارة الهيئ ــة فــى مجل ــود الدول ــى جه ــيادته ال ــار س و اش

ــامل و  ــامين الصــحى الش ــام الت ــم نم ــدار دع ــة اص ــات دور الهيئ ــاد المؤسس ــية ألعتم ــايير القياس المع

ــحية ــلت الص ــذلك تســجيل العــاملين بهــذه المنش   كمــا و تســجيل المنشــلت الصــحية و اعتمادهــا و ك

ــى ــد عل ــايير اك ــلت بالمع ــزام المنش ــة الت ــة اهمي ــودة الرعاي ــز ج ــحية لتعزي ــتدامة الص ــر المس و  بمص

و ان الهيئــــة ادرجــــن  ،القائمــــة علــــى الــــدالئل لتحقيــــ  مبــــداء العدالــــة فــــى الرعايــــة الصــــحية
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الممارســات الصــحية القائمــة علــى الــدالئل فــى معــايير اعتمــاد المنشــات الصــحية. كمــا اشــار ان 

ــزام بتحقيــ  ال ــى األلت ــادرة عل ــة ان المنشــات الصــحية ق ــة لهــا دور فــى مراقب ــايير باســتدامةالهيئ ، مع

ــى  ــز عل ــة و المرتك ــة اوجــه ادارة المنشــات و األجــراءت األكلينيكي ــى كاف ــدقي  ف ــ  نمــام الت عــن طري

 و يــاتى الــزام المنشــات الصــحية و العــاملين بهــا فــى الممارســات الصــحية القائمــة علــى الــدالئل.

ــام ــات الع ــى قناع ــاثير عل ــى الت ــل عل ــادية بالعم ــدالئل األرش ــايير و ال ــذ المع ــال الصــحة و تنفي لين بمج

ــا. تعمــيم ــيس اختياري ــا و ل ــ  هــذا النمــام اصــبت حتمي ــا ان تطبي ــة، كم ــة و األكلينيكي  مهــاراتهم البحثي

ــار و ــتم اختيـ ــاودى   األن يـ ــد التـ ــدكتور/ أحمـ ــواء الـ ــيادة اللـ ــد سـ ــة و اكـ ــة الطبيـ ــيس األكاديميـ رئـ

ــى العســكرية  ــع عل ــى للصــحة فــى مصــر يضــم جمي ــة انشــاء مجلــس اعل المؤسســات الصــحية و اهمي

ــن  ــتمكن م ــى ن ــة الصــحية حت ــدمى الرعاي ــيم لمق ــدمات الصــية و التعل ــديم الخ ــة بتق ــة المنوط التعليمي

 تضافر الجهود و الخبرات لتحقي  اعلى معايير الجودة فى الرعاية الصحية.

ــؤتمر ــة للم ــات العلمي ــن الجلس ــىو  و توال ــن ف ــى اجمع ــىتوصــيات الت ــذه ال  ان ها عل ــاور ه ــب مح تلع

و التــى مــن اهــم اهــدافها تحقيــ  العدالــة فــى  20230دورا هامــا فــى تحقيــ  اســتراتيجية مصــر 

ــدا ســواء و  ــى ح ــة عل ــع بجــودة عالي ــراد المجتم ــات و اف ــع فئ ــة الصــحية الشــاملة لجمي ــديم الرعاي تق

ــ   ــة تطبي ــؤتمر بحتمي ــدالئلاوصــى الم ــى ال ــة عل ــات القائم ــة الممارس  و تضــمنن التوصــيات .منهجي

 على الدالئل.    مبنية ضرورة وجود دالئل ارشادية اكلينيكية قومية

ــات لتطبيــ  منهجيــة الممارســات  و اســفرت جلســات المــؤتمر عــن توصــيات تتضــمن عــدة متتطلب

ــدالئل و  ــى ال ــة عل ــىالصــحية القائم ــراض  ه ــات الصــحية و تســجيل األم ــام البيان ضــرورة تطــوير نم

اتخــاذ القــررات المســتنيرة ســواء األكلينيكيــة لتســهيل بمصــر و كــذلك انشــاء تطبيقــات الكترونيــة 

ــة و  ــة العلميـ ــى األدلـ ــتندة علـ ــحية المسـ ــرامج الصـ ــتراتيجيات و البـ ــع األسـ ــرارات وضـ ــا او قـ منهـ

ــة.  ــات الدقيق ــذلكالبان ــ  الصــحى  و ك ــة ألعضــاء الفري ــريعات ملزم ــات و تش ــود سياس ــرورة و ج ض

الــدالئل، و التــى بــدورها تحــاف  علــى حقــوق مبنيــة علــى  بتطبيــ  الــدالئل ارشــادية اكلينيكيــة قوميــة

 و سالمة المرضى و من جهة اخرى على حقوق اعضاء الفري  الصحى.   

ــا ــريض كم ــة التم ــتاذ بكلي ــليمان األس ــد س ــحر محم ــدكتور/ س ــتاذ ال ــة المنصــورة  -اضــافن األس جامع

ــات  ــدالئل ان مــن اهــم متطلب ــى ال ــة الممارســات الصــحية القائمــة عل ــل منهجي ــاء هــى تاهي الطــالب اثن

انــه مــن  وبطــرق التــدريس المناســبة لهــا،  المرحلــة الجامعيــة األولــى بدراســة اســس هــذه المنهجيــة

ــرورى  ــى فــى تــدريس الض ــة علــى المهــارات كعنصــر اساس منهجيــة تطبيــ  معــايير التعلــيم القائم

ــدالئل.  ــى ال ــة عل ـ و الممارســات الصــحية القائم ــدكتور/ مخـت ــد األســتاذ ال ــة اخــرى اك ــن ناحي ار عــن م

جامعــة األســكندرية و نائــب رئــيس الجامعــة  -يوســ  األســتاذ بمعهــد الدراســات العليــا و البحــو 

فـــى مرحلـــة الدراســـات الســـاب  للدراســـات العليـــا و البحـــو ، عـــن اهميـــة دراســـة هـــذه المنهجيـــة 
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ــاط  ــى للنقـ ــام األوروبـ ــتخدام النمـ ــى باسـ ــال، و اوصـ ــذا المجـ ــى هـ ــين فـ ــريج متخصصـ ــا لتخـ العليـ

ــادل المعتمتــدة لفــتت ا ــة و التــى هــى لمجــال فــى اســتكمال الدراســة و التب الطالبــى مــع الــدول األوروبي

و طالــب ســيادة اللــواء طبيــب/ عصــام عقيــل بوضــع اســترايجية للتعــاون فــى حاجــة القــوى البشــرية. 

منهجيــة الممارســات الصــحية تطبيــ  بــين المعاقــل األكاديميــة و المؤسســات الصــحية فــى مجــال 

 الدالئل، لتتضمن خطس تدريب فى هذا المجال. القائمة على 

ــه   ــد تواج ــى ق ــديات الت ــن التح ــد م ــاك العدي ــدار ان هن ــل دوي ــت أ.د. نبي ــر اوض ــب األخ ــى الجان و علل

ــا  ــة و منه ــذه المنهجي ــ  ه ــى التخصصــات تطبي ــة ف ــات العلمي ــاب دور الكيان ــن غي ــى م ــة و الت المختلف

كلينيكـــة لكـــل تخصـــ  علـــى حـــدى اســـوة اهـــم ادوراهـــا وضـــع الـــدالئل األرشـــادية للممارســـات األ

دراســة الفجــوة فــى المجتمــع المصــرى فيمــا يخــ  جميــع كمــا اشــار الــى ضــرورة  بالــدول المتقدمــة.

 جوانب متطلبات تطبي  هذه المنهجية المنشودة.

ضــرورة اســتحدا  هيئــة عليــا للعمــل علــى تطبيــ  منهجيـــة كمــا خلصــن جلســات المــؤتمر الــى 

ــحية  ــات الصـ ــافر الممارسـ ــك بتضـ ــرى، و ذلـ ــحى المصـ ــع الصـ ــى المجتمـ ــدالئل فـ ــى الـ ــة علـ القائمـ

  الهيئات المعنية من التعليم العالى و الصحة.  

. 

 التاريخ مكان االنعقاد اسم المؤتمر  اسم العضو

 Evidence-Based Practice: Where جميع أعضاء القسم 

Are We?  

6th International Scientific 

Conference of Faculty of Nursing 

and 3th Scientific Conference of 

Community Health Nursing 

Department 

مة األسكندريةبمحاف   10 -  11 

December, 

2019 

 Innovation and Advancement in االمام د/ فاطمة .م.ا

Community Health Nursing   

Faculty of 

Nursing  –Port 

Said  University 

17 December 

2019 

 1st scientific conference of د/ أمل أحمد السيد

Zagazig Multidisciplinary Neuro-

intervention team  

Faculty of 

Nursing –

Zagazig 

University 

24    November 

2019 

Enhancement Of Family Health 

To Achieve Sustainable 

Development Goals 

Faculty of 

Nursing –

Zagazig 

University 

25 November 

2019 
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 األنشطة التي شارك فيها القسم :عاشًرا

 التاريخ مكان االنعقاد اسم المشارك النشاط

صحية بمختلف حملة توعية 

مدارس المنصورة 

  اإلبتدائية

جميع أعضاء الهيئة  

 المعاونة  

 بالقسم

مختل  مدارس المنصورة 

سيدى  )مدرسة االبتدائية

مدرسة اإلمام محمد  ياسين _

مدرسة على محمود  عبده _

 مدرسة خالد الطوخي _  طه _

مدرسة اإلمام محمد متولي 

 الشعراوي(

اكتوبر  30  ،29

2019 

توعية صحية حملة 

بمدارس أورمان طلخا 

 للتعليم األساسي 

 د/ نجوى نبيه أمين 

 م. م/ مها إبراهيم 

 م. م/ هبه ناجت 

 م/ رانيا السيد

- مدارس أورمان طلخا

 المنصورة 

 2019نوفمبر  9

تنظمها كلية  صحيةقوافل 

التمريض جامعة المنصورة 

 بمختلف كليات الجامعة 

جميع أعضاء الهيئة  

  المعاونة بالقسم مع 

طالب المستوي الرابع  

بمشاركة اعضاء هيئة  

 التدريس 

  )كلية مختل  كليات الجامعة 

 البيطريالطب  كلية-الصيدلة 

اداب  كلية- طب االسنان كلية-

التربية   كلية- الحقوق كلية-

حاسبات  كلية- الرياضية

  كلية - العلوم كلية-ومعلومات 

  كلية -التجارة  كلية- الزراعة

 التربية( 

26-27 /10 /2019   

 & 

7-8   /3 /2020 

حملة توعية صحية بفيروس  

كورونا المستجد فى مختلف 

المدن الجامعية بمدينة  

 المنصورة 

 

 اإلمام  فاطمة /ا.م.د

 د/ أمل أحمد السيد 

د/محمد مصطفى  

   فتحيد/نرجس  

 د/رانيا جاد 

 د/نجوى نبيه  

 د/ رحاب الهدى 

د/منى عماد الدين 

 د/اسماء احمد  

 د/مها مبارك  

 د/ايمان سعد 

 مختل  المدن الجامعية  

 ( جيهان- الزهراء- )االمل

 

 2020مارس  11

 

 قسم  الب والهيئة المعاونةهيئة التدريس  التي حصل عليها أعضاءورش العمل  /عشر: الدورات  حاديال

العمل اسم الدورة / ورشة  اسم العضو  التاريخ 

 د/ سمر الحسيني .ا
Challenges facing research ethics committees during 

COVID 19 pandemic 

June 5, 2020 
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د/ سامية  .م.ا

 محمود 

University exams and digital question banks December 5, 

2019 

 ,University exams and digital question banks December 5 د/ أمل أحمد السيد

2019 

 

د/ فاطمة .م.ا

 االمام 

Obstacles of conducting research and their effects on 

research output meta-analysis  

December 17, 

2019 

COVID-19: Operational Planning Guidelines and 

COVID-19 Partners Platform to support country 

preparedness and response 

May 30, 2020 

Lessons Learned from Around the World in Dealing with 

COVID-19 

May 29, 2020 

Coronavirus (COVID-19) for Nursing Professionals in 

Post-Acute Care 

May 29, 2020 

Let's Break the Chain of COVID-19 Infection  June 2, 2020 

Emerging respiratory viruses, including COVID-19: 

methods for detection, prevention, response and control 

May 31, 2020 

Incident Management System June 01, 2020 

 مهارات التحليل االحصائي  د/ هبة جاد هللا
19-20 January, 

2020 

2 التخطيس االستراتيجي  داليا كشكد/  28 -7 June, 

2020 

 م/ ايمان رفعت .م

 استخدام التكنولوجيا في التدريس 
2 28 -7 January, 

2020 

 مفاهيم وطبيعة االعاقة وسبل التغييرات المختلفة لهم 
10-11 June, 

2020 

 م/ نرجس فتحي 

"Elsevier Modern Knowledge Cycle: Scopus [Webinar-90 

minutes]" at Egyptian Knowledge Bank 

May 10, 2020 

"ProQuest Dissertations and Theses Global Database " in 

partnership with Egyptian Knowledge Bank 

May 17, 2020 

" Selecting a Journal for Publishing" at Egyptian 

Knowledge Bank 

May 18, 2020 

"How to Utilize Clinical Key for COVID-19 Research" at 

Egyptian Knowledge Bank 

25 June, 2020 
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11-10 العرض الفعال م/ ايمان سعد   June, 

2020 

 ,July 29-28 الجوانب المالية والقانونية في االعمال الجامعية  م/ نانسي طارق 

2020 

 

 عشر: أنشطة القسمني الثا

 االنشطة العلمية 

 العدوى.اعداد خطط ماجستير الوقاية والتحكم فى  ◼

 المعتمدة.اعداد خطط ماجستير الرعاية الصحية القائمة على البراهين بنظام الساعات  ◼

 الويب. القائم على  للتعليم  ماجستيراعداد خطط  ◼

 العملية والمحاضرات النظرية  للمهارات  Power Point)التقديمية )تطوير العروض  ◼

 (.OSCEإتباع نظم االمتحانات العملية السريرية مطورة )  ◼

 .مراجعة الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ◼

 ودكتوراه(  )ماجستير البكالوريوس والدراسات العليامراجعة توصيفات المقررات لمرحلتي  ◼

 رحلة البكالوريوس مراجعة توصيفات المقررات الساعات المعتمدة لم ◼

 اعداد تقارير المقررات السابقة التي تدرس من قبل القسم )لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا( ◼

 مراجعة االمتحانات العلمية التي يدرسها القسم  ◼

 تدرس من قبل القسم )لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا( السابقة التياعداد تقارير المقررات  ◼

–جي لووبي كرو ميمرحلة البكالوريوس ) :وهير المقررات التي تقع تحت مسؤولية القسم اعداد تقاري ◼

 ( 2002وبائيات الئحة 

 . لمرحله البكالوريوس المسئول عنها القسم للمقررات  Blue Printاعداد  ◼

 .بعمل القوافل الصحية القيام ◼

 التثقيف الصحي والمشورة في النواحي التالية:  ◼

 صحة المرأة ✓

 المدرسية وصحة الطفلالصحة  ✓

 الصحة المهنية والبيئية  ✓

 19امراض الجهاز التنفسي وبخاصة: كوفيد  ✓

 تجهيز خطط للحاالت الطارئة ◼
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 ملين بالصحة اعمل برامج لالرتقاء بمستوى األداء للع ◼

 ةعمل دليل إرشادي للممارسات القائمة على البراهين واألدل ◼

للفصل الدراسي الثاني للعام  عملي( ريب د )محاضرات & تاعداد وتجهيز ورفع المواد التعليمية  ◼

 للتعليم عن بعد  الموودل على   2019/2020الجامعي 

 اسم المقرر  المرحلة التعليمية 
ئول عن سالعضو الم

 التدريس 

تمريض صحة   بكالوريوس

 المجتمع 

 مبادئ اإلحصاء الحيوي 
 د/ سامية محمود  .مأ.

  د/ حنان حامد 

 المجتمع تمريض صحة 
 نبيه  نجوىد / 

 د. أمل السيد

 حة المجتمع والبيئة صمبادئ 
 د / محمد مصطفي 

 د. أمل السيد

 د / سحر سليمان .ا طرق بحث 

 د / امل ابراهيم .ا التمريض المرتكز علي الدالئل

 د / نجوي سالم .م.ا وبائيات 

ماجستير تمريض صحة  

 المجتمع 

Public Health Nursing Theory 

and Practice 

 أ.د / امل ابراهيم  

 د. أمل السيد

Epidemiology  ن اسحر سليم /أ.د 

Advance statistics    أ.د / امل ابراهيم 

General practical training 

(Practical training I) 
 أ.د / امل ابراهيم  

Strategy of health education د / نجوي سالم .م.ا 

Primary health care  / سمر الحسيني أ.د 

Cultural issues and health  / سمر الحسيني أ.د 

ماجستير الوقاية والتحكم في 

 العدوي

Professional Ethics and human 

rights 
 سامية محمود .د / م.أ

General principles of 

prevention and infection 

control 
 سامية محمود .د / م.أ

Epidemiology II  ن اسحر سليم /أ.د 

Environmental infection 

control practice 

 د / نجوي سالم .م.ا

 د. أمل السيد

Health Informatics  / سمر الحسيني أ.د 

Practice Training 1  د / نجوي نبيه 
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ماجستير الرعاية الصحية  

 القائمة علي البراهين 

Managing change  ن اسحر سليم /أ.د 

Patient- based evidence and 

cultural competency 
 سمر الحسيني أ.د / 

Practical training I   أ.د / امل ابراهيم 

Research Methodology II 
   سمر الحسينيأ.د / 

 أ.د / امل ابراهيم  

Clinical epidemiology  ن اسحر سليم /أ.د 

Systematic review and meta-

analysis 
 أ.د / امل ابراهيم  

دكتوراه تمريض صحة  

 المجتمع 

Evidence- Based Healthcare 

Practice 
 أ.د / امل ابراهيم  

Management of communicable 

and non-communicable 

diseases 

 ن اسحر سليم /أ.د 

Applications on evidence- 

based health care practice and 

epidemiology (Practical 

training I) 

 ن اسحر سليم /أ.د 

 أ.د / امل ابراهيم  

 

Child health and School health  / سمر الحسيني أ.د 

Occupational health and 

Environmental health 

 سامية محمود .د / م.أ

 د. أمل السيد

Family health and Rural 

Health 
 محمود سامية .د / م.أ

 

 تطوير خطة التعليم عن بعد  ◼

 تطوير االمتحانات العملية في ظل ظروف جائحة كورونا  ◼

 

 أنشطة الجودة بالقسم

 -من: والتي تتشكل  لجودة بالقسما يمنسقلجنة تعيين  ▪

 د/ امل السيد  .1

 د/ حنان حامد  .2

 د/ داليا كشك .3

 2020-2019سي المشاركة في اعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الدرا ▪
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تعيين د/ محمد مصطفي )مدرس تمريض صحة المجتمع( كعضو بالفريق التنفيذي لجودة   ▪

 الكلية

رئيس لجنة   ا.د/ أمل ابراهيم أحمد وتعيين  وانشطة الجودةاالشتراك بفاعلية في لجان  ▪

      .والبرامج المعايير

 ▪ ورشة عمل لنشر ثقافة الجودة داخل القسم.      

 تطوير صفحة القسم على اإلنترنت باللغتين.  ▪

 . والمتفوقين وضع خطة للتعامل مع الطلبة المتعثرين ▪

 

 المقترحات  عشر: ثالثال

والدراسات   لمرحلتي البكالوريوس المحاكاة – دراسة الحالةباستخدام عن بعد تطبيق نظام التعلم  ▪

 2021/  2020لفصل الدراسي األول للعام الجامعى لوفيما يلي عرض لخطة العمل  العليا.

 مقررات المستوى الرابع  

 مقرر األحصاء الحيوية و تمريض صحة المجتمع مقرر التمريض المرتكز علي الدالئل و  
 إجراءات العمل قبل بدء العام الدراسي

 الدراسي األول.طالب/الفصل  280:عدد طالب ا لمستوى الرابع  .1

 40( بكل مجموعة A, B, C, D, E, F, Gمجموعات طالبية كبيرة ) 7يتم تقسيم طالب الفرقة  إلي عدد  .2
 طالب علي مدار الفصل الدراسي الواحد.

 مجموعات. 3ايام بكل يوم مجموعتين الى  3يتم تقسيم المجموعات الطالبية على  .3

ساعات اسبوعيا لدراسة  2يتم تحديد عدد  مقرر األحصاء الحيوية:التمريض المرتكز علي الدالئل و  مقررى  .4
ساعة تعلم ذاتى للمحاضرات و  2ساعة اسبوعيا لدراسة المقرر عبر االنترنت ) 5المقرر فى الكلية وعدد 

ساعة مقابالت باستخدام البرامج التفاعلية  3التدريبات المسجلة و مرفوعة على المنصة التعليمية للجامعة و 
 رئية و المسموعة عبر األنترنت( الم

ساعات اسبوعيا لدراسة المقرر بمعامل الكلية و اماكن التدريب  4يتم تحديد مقرر تمريض صحة المجتمع:  .5
ساعة تعلم ذاتى للمحاضرات و التدريبات  3ساعات اسبوعيا لدراسة المقرر عبر االنترنت )  6العملى و عدد 

المرئية و  ساعة مقابالت باستخدام البرامج التفاعلية 3المسجلة و مرفوعة على المنصة التعليمية للجامعة و 
 المسموعة عبر األنترنت(. 

 online( و الدراسة عبر االنترنت ) Interactive teachingوضع جدول زمني لفترة للدراسة التفاعلية ) .6

teaching أسبوع. 14( وهي 

يتم وضع الجداول الدراسية الخاصة بالمقرر مع )مراعاة( حصول كل مجموعة طالبية على كل عدد الساعات  .7
 وم.فى نفس الي
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 يتم تحديد ووضع موضوعات البروجكت الخاصة بالمقرر. .8

 للمقرر يحتوى على االنشطة واالمتحانات والمحاضرات الخاصة بالمقرر. workbookيتم عمل  .9

 
 عبر االنترنت( –إجراءات العمل قبل بدء العام الدراسي أثناء الدراسة )التفاعلية 

 اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.من اعض 7توزيع كل مجموعة طالبية كبيرة على عدد  .1
 طالب.  10بكل مجموعة  A1,A2,A3,A4)تقسيم المجموعة الواحدة الى اربع مجموعات صغيرة ) .2

توزيع موضوعات المشروعات التعليمية واألنشطة الطالبية الخاصة بالمقرر على كل مجموعة صغيرة ال  .3

 طالب. 5تزيد عن 
والدخول على  على هاتفهم الخلوي/ او الجهزة الحاسب اآللى zoomالتنويه على الطالب لتحميل برنامج  .4

الموودل واالستماع الى المحاضرات وحلقات التدريب العملى الخاصة بالمقرر من خالل صفحة الكلية  و  
مجموعات لضمان من خالل عمل مشاركة لفيديوهات المحاضرات وحلقات التدريب العملى بين طالب ال

 وصولها للطالب الذين ال يتوفر معهم انترنت.
يتم حساب حضور الطالب من خالل التسجيل على الدخول على المودل و حضور المقابالت مع عضو هيئة  .5

باستخدام البرامج التفاعلية المرئية و المسموعة عبر األنترنت و/ او حضور المقابالت التدريس المسئول 
 . المباشرة بالكلية

%  من 10يتم تحديد خطة ألنذار الطالب بتعدى نسب الغياب المقررة بشكل دورى )األنذار األول بعد   .6

% من ساعات المقرر 20% من ساعات المقرر ألنذار الثالث بعد 15ساعات المقرراألنذار الثانى بعد 

 % من ساعات المقرر(25الحرمان بعد 
ادة عن طريق قسم شئون التعليم و الطالب باألضافة الى يتم ابالغ الطالب باألنذارات بالطرق المعت .7

 التواصل مع الطالب عبر األنترنت و األيميل. 
 عمل خطة للطالب المتعثرين الذين تعدت نسبة غيابهم. .8
 عمل خطة للطالب المتفوقين. .9

 التجهيز لعمل االمتحانات .10
 أعمال السنة واالمتحان الفصلي. ▪
 وعات.تجهيز مجموعات الطلبة وتوزيع المجم ▪
 عمل اإلعالنات الخاصة باالمتحان الشفوي و النظري. ▪

 
 مقرر صحة اسرة المستوى الثالث 

 إجراءات العمل قبل بدء العام الدراسي:

 .طالب/الفصل الدراسي األول  600عدد طالب المستوى الثالث: 

 مقترحات لسير عملية  التدريس النظرى والتدريب العملي وتقييم الطالب: 
ستتاح للطالب الراغبين فى التفاعل المباشر مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة التواجد فى كلية التمرض لتلقى   •

 المحاضرات وكذلك الجزء العملى مع االخذ فى االعتبار االجراءات االحترازية وعدم التكدس  

نظام  الموودل وبعض  كما سيتم التفاعل الغير مباشر مع الطالب عبر شبكة االنترنت من خالل  •
  Zoom ,email, audio records) التطبيقات مثل: )

 طالب  50مجموعة بكل مجموعه حوالى  12يتم تقسيم الطالب الى  •

 اعضاء  6يوزع كل مجموعتين على عضو من الهيئة المعاونة ليكون عددهم  •

 اعضاء 3مجموعات طالبية على عضو هيئة التدريس ليكون العدد  4ويوزع كل  •
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 المعوقات   عشر: رابعال

)خاصة للقيام   عدم توفر األدوات واألجهزة الالزمة للتدريب اإلكلينيكي للطلبة بدرجة كافية ▪

 بالقوافل الصحية بالقرى المختلفة(. 

 للعميدة  باالحتياجات وتقديمهاعمل طلبيه   : تمعملهما تم  ▪

  بيتا -قطن –شكاكات سكر  –: شراء جميع المستهلكات من )شرائط تحليل السكر المقترح ▪

 على حساب القسم   جوانيات(–كحول  –دين 

 

 

 رئيس القسم                                                                                               

 

سحر سليمان   /ا.د                                                
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