
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

              ض ــــة التمريـــكلي                
   وحدة ضمان الجودة                   

                   ورة ــة المنصـجامع                    
  
  
  

      
  
  
  

 نموذج التقرير السنوي
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ( قسم تمريض الحاالت الحرجة) 

  

   عن العام الجامعي

  

 2013-2014  

  

  

  

  

 أعضاء هيئة التدريس  -أوالً :
  

 أستـــــاذأستــــاذ مساعـــد مــــــــدرس عدد

 ھالة احمد عبدالرحمن(إعارة) 
عطيه طه  أ.م.د/ ناھد

 قنديل(إعارة)
ا.د/ يسرية محمد 

 (إعارة) إبراھيم



   نيرة محمد طنطاوي (إعارة) 

   ھناء حسين السيد أحمد 

   شيماء احمد عوض 

   منى محمد الھادي 

   فاديه أحمد عبدا لقادر 

   أسماء إبراھيم ابوسعده 

     مصطفى مروة فتح هللا 

العدد 
 الفعلي

6 0 0 
  

  معاونو أعضاء هيئة التدريس -ثانيًا : 
  

أخصائـــي معيــــد  مـــدرس مساعد عدد

1 
  سارة رضا الجوھري نورا إبراھيم

 

 ال يوجد

  مروه محرز محمود  ھند السيد منصور  2

 مصطفى محمد زناتىوفاء وھدان عبدا لعزيز 3

 أسماء محمد محمد أمينه محمد عبد الفتاح 4

5 
  عايدة فريد عبد الونيس 

   
 شيماء محمد عوض

 إيمان ياسر  6

 نجوى يحي  7
  اميره السيد  8

9 
 

 ايه احمد 

10 
 

 اسماء احمد

التسجيل لدرجة الماجستير  -ثالثًا :
 والدآتوراه 

 

 أوال الماجستير



اسم   
 الطالب

 السادة المشرفين عنوان الرسالة
تاريخ 
التسجيل

 الجامعة

  
  سارة الجوھري

  
  
  
  

  مروة محرز
  
  
  

  طفى الزناتيمص
 
  
  
  
  

أسماء محمد 
  النصارى 

  
  
  
  
 

  
Assessment of Emergency 
Nurses' Knowledge about 
Evidence-Based Nursing 
Practice of Ischemic 
Stroke Patients 
 
 
Critical care patients 
safety: assessment of 
nurses perception, 
knowledge and practices 

 
 
Critical care nurses 
knowledge and practices 
about sepsis bundle among 
critical ill patient at 
Mansoura emergency 
hospital 
 
 
 
 
Assessment of critical care 
nurses knowledge and practice 
about delirium among critically 
ill patients . 
 
 

 

 
 انا.د/محمد سلط

  ا.م.د/كريمة الشامي
  د/ھناء حسين

 
 

 ا.د/وردة يوسف
  ا.م.د/كريمة الشامي

  د/منى الھادي
  

 ا.د/وردة يوسف
  ا.م.د/كريمة الشامي

 د/شيماء عوض
 
 
  
  
  
  

  أ.د / منال سيد اسماعيل .
  أ.د / محمد أحمد سلطان .

  د / فادية أحمد عبد القادر . 
 

 
2013 

 
 
 
 
 
 

2013 
  
  
  

2013 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

28  _8  _
2014 

 
 المنصورة

 
  
 
 
 
 لمنصورةا

  
  
  

  المنصورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المنصورة 

  

 الدآتوراه ثانياً 

السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 
 التسجيل

الجامعة

  
  نورا ابراھيم

  
  
  

  أمينة محمد

 
 
Effect of implementing 
pain assessment and 
management protocol on 
nurses performance and 

  
  ا.د/عامر عبد هللا 

  ا.د/اياد رمزي
  ا.م.د/كريم الشامي

  
  

  
 

2013 
  
  
  

 
 
 

 المنصورة
 
 



  
  
  
  

 عايدة فريد عبدالونيس

patient outcome 
 
 
Impact of designed head 
trauma nursing 
management protocol in 
critical care nurses 
knowledge and practice at 
emergency hospital 
Mansoura university 
 
 
Effect of implementing 
Deep vein thrombosis 
prevention protocol on 
Critically ill patients 

 ا.د/وردة يوسف
  ا.د/محمد سلطان

  ا.م.د/كريمة الشامى
 د/ھناء حسين

 
 
 
  

  ا.د/ أمانى محمد شبل
  ا.د/محمد سلطان
  د/ منى الھادى

 

  
2013 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

7/ 2014 

 
 
 

 المنصورة
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 المنصورة

 
التي  رابعا: المؤتمرات العلمية -: رابعاً 
 :القسم فيها  شارك 

 
ضور سا :  ح ية  مؤتمرات و خام دورات تدريب

 وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم
  التدريبية الدورات  أسماء أعضاء القسم

  تاريخ الدورة  مكان الدورة  اسم الدورة
مؤتمر التخدير والعناية المركزة .  -  د . ھناء حسين السيد 

 
 

-First aid course N.S.C  
  - N.S.C  CPR course . 

 
 

- Empowering critically 
care nurses to be 

effective agent of change 
 
  

- Human errors anatomy 
and physiology  

  مكتبة اسكندرية . -
  
  
معمل المھارات بكلية  -

  طب جامعة المنصورة
  
  
  درية .مكتبة اسكن -
  
  
  
  
  مكتبة اسكندرية . -
  

1  :3 _10_2013  

16 – 11 – 2013   

1  :3 _10_2013  

1  :3 _10_2013  

  

اسم عضو ھيئة 
 التدريس

  اسم المؤتمــر
مكان انعقاد 
 المؤتمر

 تاريخ االنعقــاد

  د. ھناء حسين السيد أحمد
  د.منى محمد الھادي

  د.فاديه أحمد عبدا لقادر
     

Prevention is Better 

than Cure . 

 

جامعة  - كلية التمريض
 المنصورة

3 – 3 - 2014  
  



 
 

-American  Basic Life 
Support Instructor course 

 

  
  
معمل المھارات بكلية  -

  طب جامعة المنصورة
  
  

30  _8  _2014 

   د . منى محمد الھادي 
-First aid course N.S.C  

  - N.S.C  CPR course . 
 
 

  
معمل المھارات بكلية  -

  ة المنصورةطب جامع
  
  

16 – 11 – 2013   

  

  د.فاديه احمد عبد القادر
  

 

        Active participate in 

Training program of 

First Aid and Clinical 

Basic Skills for Medical 

students . 

        Active participate in 

Training program of 

First Aid and Clinical 

Basic Skills for Medical 

students . 

        Active participate in 

Prevention is Better 

than Cure . 

        Active participate in 

“Challenge to Solving 

Nursing Problems” 

Workshop. 

        Active participate in 

Training program of 

First Aid and Clinical 

Basic Skills for Medical 

students . 

        Attend First Nursing 

  
  
جامعه  -كلية الطب 

  المنصورة
  
  
  
  
  
جامعه  -كلية الطب 

  المنصورة
  
  
  
  
  
  
  

جامعه  - تمريض كلية ال
  المنصورة

  
  

جامعة   - كلية التمريض 
  المنصورة

  
  
  
  
  
جامعه  -كلية الطب 

  المنصورة
  
  
  
  
  
  

  جامعة قناة السويس
  

  
  

4 – 2 – 2014  
  
  
  
  
  
  

14 – 2 – 2014  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 – 3 - 2014  
  
  
  

10 – 3 - 2014  
  
  
  
  
  
  

13 – 3 - 2014  
  
  
  
  
  
  
  

26 – 3 - 2014  
  



students Conference. 

        Active participate in 

Training program of 

First Aid and Clinical 

Basic Skills for Medical 

students. 

 

  
  
جامعه  –كلية الطب 

  المنصورة .

  
  

  2014 - 8 – 30من 
  2014 – 9 – 4إلى   

 Training course-   د / مروه فتح هللا مصطفى 
(electronic teacher) 
 
- The 3rd scientific MOA 
meeting on colorectal 
carcinoma  
  

 

  كلية  الحاسب االلى
  
  
  

  مستشفى الدولي

12 - 8 - 2o14 
 

  
  

21- 3 -2013  

 Basic air way  م.مروة محرز
management course. 
Basic life support course 

Basic life support 
instructor course 

جامعة -كلية الطب
  المنصورة

13-12 -2013  
  

30-12 -2013  
  
  
  

 Basic air way  م.منى عبد الغنى 
management course. 
Basic life support course 

 
 

جامعة -كلية الطب
  المنصورة

30-12 -2013  
  

 Basic air way  جوى يحييم.ن
management course. 
Basic life support course 

 

جامعة -كلية الطب
  المنصورة

30-12 -2013  
  

 Basic air way  م.ايمان ياسر 
management course. 
Basic life support course 

 

  30-12 -2013  
  

 



الدراسية التي تدرس مـن المقررات  سادسا :
 قبل القسم

  

يئة اسم عضو ھ
  التدريس

  الفرقة / المكان  المقرر

  د. ھناء حسين

 إسعافات أولية  
 تمريض الطوارئ 
 تقييم الصحة فى التمريض 

  
  

 تمريض حاالت حرجة 
 آداب مھنه 
  
  تمريض األورام و الحاالت

  الحرجة

  
  الفرقة األولي/ كلية التمريض
المعھد الفني  -الفرقة الثانية/ كلية التمريض

  سندوب- الصحي
  بعة/ كلية التمريضالفرقة الرا

  الفرقة الرابعة/ كلية التمريض
  الفرقة الثانية/ المعھد الفني الصحي

  بدمياط

  د. منى الھادى

 إسعافات أولية  
 تمريض الطوارئ 
 تقييم الصحة فى التمريض  
 تمريض حاالت حرجة  
 تمريض أورام  
 تمريض الطوارئ  

  
  الفرقة األولي/ كلية التمريض
  الفرقة الثانية/ كلية التمريض
  الفرقة الرابعة/ كلية التمريض

  الفرقة األولي/ المعھد الفني بسندوب
  الفرقة الثانية/ المعھد الفني الصحي

  د.فادية أحمد عبد القادر

 تمريض الطوارئ 
 تقييم الصحة فى التمريض  
 تمريض حاالت حرجة  
 تمريض أورام  

 تمريض الطوارئ  

  الفرقة الثانية/ كلية التمريض
  تمريضالفرقة الرابعة/ كلية ال

  الفرقة األولي/ المعھد الفني الصحى بالمنصورة

 

 سابعا : الطالب المستفيدين من القسم
  

 عدد الطالب اسم المقرر
نسبة أعضاء ھيئة 
التدريس إلى عدد 

 الطالب

استمارة 
استطالع 
 الرأي

 21:  1 230 مقدمة في االسعافات األولية
 الفرقة األولى

  50:  1 546 تمريض الطوارئ
 ة الثانيةالفرق

 78:  1 379 تمريض الحاالت الحرجة
 الرابعة الفرقة 

  26:  1  285  أخالقيات مھنة التمريض 
  الفرقة االولى 

   25:  1  282  تقييم الصحة فى التمريض 
  الفرقة االولى 



 

  ثامنا: األنشطة التي شارك فيها القسم

  التاريخ  المكان  المشارك  النشاط

بيه فى أعداد وتنفيذ الدوره التدري
األسعافات األوليه لطالب المدن 

  الجامعية بجامعه المنصوره

د/ شيماء ،  د/ ھناء حسين
  د/ منى الھادى ،  احمد

م.م/ وفاء ،  م.م/ ھند السيد
  م.م/ امينة محمد،  وھدان

م/ شيماء ،  م/ اسماء محمد
  محمد

مقر المدن 
الجامعية مدينة 

  االمل
4-12/2013 

يبيه فى أعداد وتنفيذ الدوره التدر
األسعافات األوليه لطالب كلية 

    الصيدلة  
  

م.م أسماء ،  د/ فاديه أحمد
،  م.م فاديه أحمد،  ابراھيم

م.م/ ،  م.م/ اسماء ابراھيم
م.م/ نورا ،  مروة فتح هللا

  م.م/ ھند السيد،  إبراھيم
م/ عايدة ، م.م/وفاء وھدان

  م/ سارة الجوھرى،  فريد
م/مصطفى ، م/ مروة محرز

  ىالزنات

معامل كلية 
  التمريض

4 -18/9/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

أعداد وتنفيذ الدورة التدريبية فى 
اإلسعافات األولية لطالب جامعة 

  الدلتا

  
  

م.م أسماء ،  د/ فاديه أحمد
،  م.م فاديه أحمد،  ابراھيم

م.م/ ،  م.م/ اسماء ابراھيم
م.م/ نورا ،  مروة فتح هللا

  م.م/ ھند السيد،  إبراھيم
م/ عايدة ، انم.م/وفاء وھد

  م/ سارة الجوھرى،  فريد
م/مصطفى ، م/ مروة محرز

  الزناتى

معامل كلية 
  التمريض

15/9/2013 

أعداد وتنفيذ الدورة التدريبية فى 
اإلسعافات األولية ألعضاء ھيئة 

التمريض بمستشفى التامين 
  الصحي بالمنصورة

  د/ ھناء حسين
  د/ منى الھادي
  د/ فاديه أحمد

  

مستشفى 
الصحي التامين 

فرع شمال 
  الدلتا

8/3/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تاسعا :تدريب أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم:
تدريب  عات ال لى مجمو سم ع ضاء الق يع أع شرا: توز عا

 العملي للفرقة األولى و الثانية و الرابعة:
  

أعضاء ھيئة
التدريس و الھيئة
 المعاونة

  أماكن التدريب 

  الفرقة الرابعة  ة الفرقة الثاني الفرقة األولى

 معامل الكلية -  -  د. ھناء حسين السيد

 - -معامل الكلية  د. مني محمد الھادي 
    معامل الكلية  -  فادية أحمد عبد القادر د.

 عناية التخدير مستشفى الجامعة معامل الكلية  -  م.م/ أسماء إبراھيم عوض
  لىعناية مستشفى الدو  - معامل الكلية  م.م/ مروة فتح اللة

  عناية مستشفى الدولى  - معامل الكلية  إبراھيمم.م/ نورا 
  مستشفى الطوارئ عناية الباطنة  الطوارئاستقبال   -  ھند السيد منصورم.م/ 

  معامل الكلية     الطوارئاستقبال   -  م.م/ وفاء وھدان
  مستشفى الطوارئ عناية الباطنة  الطوارئاستقبال   -  م.م / أمينة محمد

  محمودمروه محرز  م/
  - معامل الكلية

  عناية مخ و اعصاب مستشفى الجامعة

  عناية الجراحة مستشفى الطوارئ  - معامل الكلية  م/ مصطفى الزناتى
  عناية الصدر  مستشفى الجامعة  الطوارئاستقبال   -  م/ أسماء محمد
  م/ شيماء محمد

-  
استقبال مستشفى 

  الدولى
  عناية مستشفى الدولى

  - إيمان ياسرم/ 
بال مستشفى استق

  الدولى
  عناية مستشفى الدولى

  عناية الصدر  مستشفى الجامعة استقبال مستشفي طلخا  -  نجوى يحيم/ 
  عناية الجراحة مستشفى الطوارئ  الطوارئاستقبال   - منى عبد الغنىم/ 

 
الحادي عشر : التدريب العملي بمعامل 

 الكلية:
للفرقة التدريب العملي بمعامل الكلية .1

 :(First Aid) األولى
 

Procedure  Staff Name  



Assessment 
Bleeding & Bandage & wounds 

CPR  
Choking  
Lifting &  Movement of patient Splint   

-Nora Ebrahim                          -Aida 
Farid
-Aya Ahmed
Amira Elsaid
Asmaa Ahmed

للفرقة التدريب العملي بمعامل الكلية 
 والطلبة الوافدين األولى

(Health Assessment): 
ProcedureStaff Name 

- Respiratory assessment 
- Cardiovascular 

assessment 
- Neurological assessment 
- Gastrointestinal 

assessment 
- Renal assessment 
- Skin assessment 
- Muskoskeletal assessment

Nora Ebrahim                          
Aida Farid
Marwa Mehrz
Moustfa Elzanty

 
 
 
 
 
 
 
للفرقة التدريب العملي بمعامل الكلية .2

 الثانية خالل األسبوع األول من العملي:

Procedure Staff Name  

Advanced CPR 
Oropharangeal airway 
Neublization 
Suction 
Crash Cart 

Hend el sayed
Amina Mohamed
Asmaa Mohamed
Shimaa Mohamed                            
Nagwa yehya



 
 

للفرقة التدريب العملي بمعامل الكلية .3
 األول من العملي: الرابعة خالل األسبوع

Subject Demonstrator 

 Endo tracheal tube insertion and care 
 Tracheostomy care 
 Tracheal tube cuff care 
 Suction 
 Incentive spirometry 
 Chest tube care 
 Enteral Feeding 
 Arterial blood gases 
 Central venous catheter 
 

Hend el sayed                    
WafaaWahdan 
Amina Mohamed
Marwa mehrez 
Mustafa Zanaty
Asmaa Mohamed
Shimaa Mohamed
Eman yaser
Nagwa yehya
Mona Abd Elghany
Amira Elsaid
Asmaa Ahmed
Aya Ahmed 

 
   المعوقـــات: عشر الثاني

 عدم توافر األماكن للتدريب العملي  

  ئة المعاونةقلة عدد أعضاء ھيئة التدريس والھي  

 عدم توافر األدوات الخاصة بالتدريب العملي 

 عدم توافر قاعات تدريس للطلبة داخل المستشفيات	

 حل المعوقات   
 توفير االماكن للتدريب العملي 

  توفير االدوات الخاصة بالتدريب العملي  

 توفير قاعات تدريس للطلبة داخل المستشفيات 

 رئيس القسم /                                         
                                                                                

  ا.د/محمد احمد سلطان                                                                                                               
  
  
  

O2   therapy 
N G T insertion & lavage 
Electrocardiograph 
Defibrillation 

Eman yaser
Mona Abd Elghany
Amira Elsaid
Asmaa Ahmed
Aya Ahmed 


