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 قسم ادارة التمريض

 الفرقة الرابعة

   (الالئحة القديمة-الالئحة الجديدة)

 للعام الجامعيالعملى النظرى وخطة  

 0202  /0201  

( الثاني) الفصل الدراسى   
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Nursing administration department is a flourishing center of nursing 

administration able to compete nationally and internationally. 

رؤية قسم ادارة التمريض جامعة الزقازيق هى ان تكون رائدا بين االقسام 

الل التحسين المستمر للجودة المناظرة على المستوى المحلى واالقليمى من خ

 .لتقديم تعليم واداء وابحاث متميزة لنفع المجتمع

 

 

 

 

           The mission of nursing administration department is to provide effective 

educational opportunities in nursing administration for undergraduate and 

postgraduate students, innovative academic researches and community service 

in frame of quality and independence. 

ان يعلم الطالب على مستوى البكالريوس  ادارة التمريضقسم تمريض يسعى 

والدراسات العليا ليكونوا اخصائيين تمريض ذات كفاءة مهنية لديهم المعلومات 

صل واالدارة والقيادة فى اطار الرعاية الصحية المتغير والمهارات الالزمة للتوا

باستمرار من خالل تحقيق اعلى معايير الممارسة االخالقية المهنية والبحثية 

 لخدمة المجتمع.

 

 

 

 

Vision 

Mission 

Vision and Mission of Nursing Administration Department 
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 أعضاء قسم ادارة التمريض العمل للعام الدراسى0201/0202
 

 االساتذة: -

 سحر حمدىا.د/

 س القسم(.               )رئيفاطمة جودة.د/.ما

 مها عابدين عابدين.د/.ما

 ماجدة عطية.د/.ما

 وفاء مصطفى/  ا.م.د

 /عزة عبد الدايم ا.م.د

 المدرسون: -

 د/علية ابراهيم

 د/عائشة السيد العربى

 د/حنان مصيلحى محمد

 د/نورا مهدى عطية

 المدرسين المساعدين: -

 روفيدة ماجدم.م/ 

 هبه صبحىم.م/ 

 محمد عادلم.م/ 

 ناشرف اميم.م/ 

 ايه خاطر م/م.

 المعيدين: -

 م. نوران نبيل 

 م.امل سمير

 م. احالم خاطر

 م. ايه اسماعيل

 :اتاالخصائي

 فتحية سعيد 

 ابتسام نبيل

 داليا الدمرداش

 سحر محمود

 دضحى على السي
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0201- 0202الثاني الترم  النظرىالخطه الدراسيه لماده اداره التمريض ) نظام حديث(   

 اضرةعنوان المح االسم

 مصلحي حناند/ -علية ابراهيم  د/

 3-52 الخميس

1. Introduction to nursing management 

2. Planning 

 د/ حنان مصيلحى -عزه عبدالدايم د/

 4-1الخميس 

 

3. Staffing 

4. Time scheduling 

 عزه عبدالدايم د/

 د/ نورا مهدى 

 4-8 الخميس

5. Models of patient care delivery system 

6.  Organizing and organizational structure 

 فاطمة جودة د/

 عزه عبدالدايم د/

 4-12الخميس 

7. Staff development 

8. Materials resources management 

 االحد

18-4  
Mid-term exam 

 د/ ماجدة عطية 

 علية ابراهيم  د/

 4-55الخميس 

9.Record & Report 

10.Leadership 

 نورا مهدى د/

  ماجدة عطيةد/

 4-52 الخميس

11.Performance Appraisal 

12.Directing 

 د/ نورا مهدى -فاطمة جودةد/ 

 2-6  الخميس

13.Quality 

14.Supervision 
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0202- 0201الثانيالترم  العملىالخطه الدراسيه لماده اداره التمريض ) نظام حديث(   

 المحاضر العملى عنوان المحاضرة اليوم

 االسبوع االول

  حداال

  الثالثاء

-Introduction to nursing 

management 

Planning- 

Kardex 
 د/ علية ابراهيم

 د/حنان مصلحي

 االسبوع الثانى

 االحد 

 الثالثاء

-Staffing 

-Time schedule  
Roster  

 يمد/عزه عبدالد

 د/ حنان مصيلحى

 االسبوع الثالث 

 االحد 

 الثالثاء

Models of patient care 

delivery system 

- Organizing and 

organizational structure  

Assignment  
 د/نورا مهدي

 د/عزه عبدالدايم

 االسبوع الرابع

 االحد 

 الثالثاء 

- Staff development-  
- Material  resources 

management 

-Program of 

staff 

development 

Seminar 

-Equipment 

and supplies 

 يمعزه عبدالدا د/

 د فاطمه جوده

 4- 18االحد 
Midterm Exam 

 

 االسبوع الخامس

 االحد 

 الثالثاء 

Record & Report 

- Leadership- 

Record & 

Report 

 

 د/ علية ابراهيم

 د/ ماجدة عطية

 االسبوع السادس

 االحد 

 الثالثاء

 

-Performance Appraisal 

- Directing 

Performance 

Appraisal 

 د/ ماجدة عطية 

 نورا مهدى د/

 

 السابعاالسبوع 

 االحد 

 الثالثاء 

-Supervision  

- Quality 

 

Quality 

Supervision 

فاطمة جودة د/ 

 د/نورا مهدي
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 الثانيالترم  0202-0202للعام الدراسي  النظرىالخطه الدراسيه لماده اداره التمريض ) نظام قديم( 

 

 عنوان المحاضرة االسم

 ماجدة عطية د/ا.م.

 علية ابراهيم د/
Leadership, Report and record 

 ماجدة عطية د/ا.م.

 نورا مهديد/
Performance, Directing 

 / نورا مهديد

 فاطمة جودةد/

 

Supervision 

Quality 

 Mid-term Exam 4/4/5251الثالثاء 
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0201- 0202الثاني ترم ال العملى( قديمالخطه الدراسيه لماده اداره التمريض ) نظام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 االسم العملى عنوان المحاضرة اليوم

 االولاالسبوع 

 الثالثاء

Report and 

record 
Report and record  /علية ابراهيمد  

 الثانىاالسبوع 

 الثالثاء

Performance 

appraisal 

Directing 

Performance 

appraisal 

 ماجدة عطية د/

 

 الثالثاالسبوع 

 الثالثاء

Supervision 

Quality 
supervision /نورا مهدىد 

 Practical exam الرابع
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الخطة الدراسية لقسم ادارة التمريض لماده اداره الصحة العامه لطالب الفرقة الرابعة للعام الدراسى 

 ثانيم  ترم 0202-1002

 

 عنوان المحاضرة االسم

 د/ مها عابدينا.م.

 الخميس
1. Introduction to public health administration 

 د/ مها عابدينا.م.

 الخميس
2. Assessment and strategic planning  

 د/عائشه السيد

 الخميس
3. Team Building 

 عائشة السيد العربىد/

 الخميس

4. Human resources management 

 Job description 

 Job analysis 

 سحر حمدي السيدد/ ا.

 الخميس

5. Legal, ethical, and safety issues in the 

healthcare workplace 

 / وفاء مصطفى.دما.

 الخميس

6. Community preparedness:  disaster and 

terrorism 

 
Mid-term Exam 

 وفاء مصطفىد/ ا.م.

 الخميس
7. Health management information system 

 سحر حمدي السيدد/ ا.

 الخميس

8. Environmental and occupational health 

 

 د/وفاء مصطفىا.م.

 الخميس

9. Communication in public health 

administration 

 د/عائشه السيد

 لخميس  ا
10.  Evaluation of public health interventions 
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 الخطه الدراسيه لقسم اداره التمريض لطالب الماجستير للعام الدراسي0201-0202
 

 

 الترم

 

 

 الماده

 

 االسم

 

 

 نيالترم الثا

 

 

 التمريض اداره فى ندوات
 ا.م.د/ فاطمه جوده

  د/حنان مصلحي

 اسس ادارة التمريض

 ا.م.د/ مها عابدين

 عزة عبد الدايم/دا.م.

 د/عائشة السيد

 سجالت طبية

  سحر حمدي/دا.

 مصطفى وفاء/دا.م.

  د/علية ابراهيم

 



 

                                                                                                                                                                

                                    قــازيــــالزقة ـــجامع                                                                                                                                                               

 ضــــــة التمريـــــــيـكل          

 ادارة التمريضم ـــقس 
 

 

Nursing Administration Plan 2
nd

 Term 2002-2021                                                                       10 

 1020-0202ىه للعام الدراسالخطه الدراسيه لقسم اداره التمريض لطالب الدكتورا

 

 الترم

 

 

 الماده

 

 االسم

 

 الترم الثاني

 تخصص عام فى ادارة

 التمريض

 مها عابدين د/ا.م.

 ا.م.د/ ماجدة عطية

 فى ادارةدقيق  تخصص 

 التمريض

 د/ سحر حمدى السيد.ا

 فاطمة جودة /دا.م.
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0201-0202مهام القسم   

 
 

 

 المهام االسم

 نورا مهدىد/

  هبه صبحى

 فتحيه سعيد

 نوران نبيل

 ملف الدراسات العليا

 سحر محمود - علية ابراهيمد/ 

 محمد عادل 

 اشرف امين 

 داليا الدمرداش

 ملف القسم

 ايه خاطر

 هبه صبحى 

 امل سمير

 سحر محمود

 فتحية سعيد

المطبوعات -مجالس القسم+االعالنات

غياب وحضور الهيئة  -والمراسالت

 المعاونة بالقسم

  ة السيد العربىد/ عائش

 د/نورا مهدى

  

 مسئول االمتياز

 ادارة العملي+مدير وحدة مسئول د/ حنان مصلحى 

 االزمات والكوارث بالكلية

 االشراف علي العملي د/ علية ابراهيم -

 نورا مهدي 

 اشرف امين 

 نوران نبيل

 معيار الممارسات العادله

 +شكاوي الطالب 
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يتوزيع االشراف علي العمل  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مسئول العملي/ د. حنان مصلحي محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشرفين على  المستشفى االسم

 العملى

 قلب وصدر احالم خاطر -روفيدة ماجد

 

 علية ابراهيمد/

 

 السالم ايه خاطر -ضحي محمود قطاع صيدناوي

 مبارك              هبة صبحي

 فتحية سعيدد/ الجراحة الجديدة محمد عادل

 الباطنة امل سمير -نوران نبيل  قطاع الجامعة

 الجراحة الجديدة اشرف امين
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 0202/0201توزيع عملي االدارة 
 (1مجموعه )

 د/ رفيدة ماجد -/اشرف امين د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  ساره صالح على على 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الباطنة

 بدهللاساره عبده الشبراوي ع 5

 ساره محمد السعيد عبدهللا 3

 ساره محمد السعيد محمد 4

 ساره محمد عبده رشاد 2

 ساره محمد محمد احمد 6

 ساره محمد محمود احمد 7

 سالمه صالح حامد  رمضان 8

 سامح محمد احمد حسن 2

 سعاد السعيد حسن على 12

 سعد السيد سعد فرج عوض الـله 11

 ماعيل عبدالعزيز  ابراهيمسعيده اس 15

 سليم على سليم على ابراهيم 13

 سماح علي عبدالفتاح علي 14

 سمر السيد سالمه محمد حجازى 12

 سمر سامى محمد الششتاوى الغول 16

 سمر سمير السيد حسن 17

 سمير عبدالرازق ابوالفضل احمد 18

 سميه طارق محمود عبدالوهاب 12

 ينى محمد سالمهسميه محمد حس 52

 سندس اشرف فتحى عبد المنعم 51

 سندس عبد العظيم احمد محمد العريان 55
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 (1مجموعه )

 د/ رفيدة ماجد -/اشرف امين د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  سوسو عبد المغنى السيد نجم 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الباطنة

 شاهنده اسماعيل سيد احمد ابراهيم 5

 حكيم عبدالمنعم محمدشاهنده عبدال 3

 شروق السيد احمد عبدالحليم 4

 شروق عبدالعزيز عبدالحميد حسن 2

 شروق عبدالناصر عبدالخالق محمد 6

 شروق عصام احمد عبدالمطلب 7

 شيماء السيد محمد سالمه مصطفى 8

 شيماء صالح محمد محمد حسين 2

 شيماء ماهر عبد القادر جاد 12

 السيد على معروفشيماء محمد  11

 شيماء محمد عبدالقادر عبداللطيف 15

 صابرين منسى محمد محمد المنسى سليم 13

 صفاء اشرف محمد محمد البرماوى 14

 عايده محمد محمود سالم 12

 عبدالرحمن سليمان منصور محمد 16

 عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم محمود 17

 مد موسيعبدالعظيم زيدان عبد العظيم مح 18

 عبدالفتاح محمد عبد الفتاح أحمد 12

 عبدهللا محمد محمد على 52

 عبير السيد ابرهيم محمد صيام 51

 عبير محمد صابر عفيفى على 55

 عبير محمد صالح محمد 53
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 (0مجموعه )

 د/ أحالم خاطر -د/ سحر محمود -/محمد عادل د
 

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  عزالدين العراقى عبدالوهاب الهوارى 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الجراحة

 عزه عادل راغب حموده 5

 عزيزه احمد يوسف سالم 3

 عال احمد احمدى عبدالرازق 4

 عال السيد محمد عبدالرحمن عبدهللا 2

 عال عيد محمد عيد 6

 عال يوسف على أحمد حميد 7

 على السيد على عبد العزيز على 8

 عليا محمد محمد كامل عطيه 2

 علياء محمد ابو زيد على ابوزيد 12

 علياء ممدوح محمد ابراهيم جبل 11

 عمرو محمد السيد عبالفتاح 15

 عمرو ناصر سعدالدين 13

 غاده حاتم عبد الصادق سالم 14

 غاده رضا حامد محمد 12

 غاده محمد عبدالوهاب عبدالقادر 16

 ميد ابراهيم عبد الحميدفاتن عبد الح 17

 فاطمه احمد محمد محمد عبد الفتاح 18

 فاطمه اشرف محمد عماره 12

 فاطمه الزهراء ابراهيم السعيد السيد عياد 52

 فاطمه عبدالهادي غريب علي الليمونى 51

 فاطمه محمد محمدى عبد العزيز 55

 فايزه حسام احمد عبدالهادي حماد 53
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 (0مجموعه )

 د/ أحالم خاطر -د/ سحر محمود -/محمد عادل د
 

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  فوزى سمير محمد فوزى 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الجراحة

 كريم اشرف امجد احمد السيد 5

 كريم طارق فتحي الصاوى 4

 ماجده محمد على محمد 2

 مادلين ممدوح عبدالكريم طانيوس 6

 محمد ابراهيم حسن محمد 7

 محمد احمد السيد سليم قنديل 8

 محمد احمد  شوقى احمد 2

 محمد احمد محمد احمد البقرى 12

 محمد اشرف عبد الهادى عبد الجليل راضى 11

 محمد اشرف محمد عبدالسالم 15

 محمد السيد محمد فتحى 13

 محمد بشير على صالح 14

 محمد حسينى سليم عبدالرحمن 12

 مد محمد عرفهمحمد حماده مح 16

 محمد خالد سعيد عبد المحسن 17

 محمد خالد عبدالعزيز عبدالسميع 18

 محمد رسمى جمال سيف 12

 محمد رمضان ابراهيم عبد الرحمن محمد 52

 محمد رمضان عبدالنبى حسن 51

 محمد سالم وهدان سالم 55

 محمد سعيد غنيمى فرج 53
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 (3مجموعة )
  ن نبيلد/ نورا -/داليا  د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  محمد شكرى محمود أحمد شحاته 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الجراحة

 محمد صبحى محمد مصطفى السيد 5

 محمد عبدهللا ثابت شهاب 3

 محمد عبد هللا حسن عبد هللا حسن 4

 محمد عبدهللا عيد جودة عبدالعاطى 2

 محمد عبدهللا فوزى منصور 6

 هللا محمد عبد الحميد اسماعيلمحمد عبد  7

 محمد عبده عبد الحميد على سليم 8

 محمد على السيد محمد بندارى 2

 محمد على محمد على 12

 محمد محمد زكى عفيفى دهب 11

 محمد محمود احمد عيد سيد احمد 15

 محمد مهدى حسن مهدى حسن 13

 محمد وحيد عبدالستار مصطفى 14

 مد محمد ابراهيممحمد يوسف أح 12

 محمود ابو مسلم خيرى ابو مسلم 16

 محمود احمد حسن ابراهيم حسن 17

 محمود احمد عبد الرسول محمد ابو الفتوح 18

 محمود احمد عثمان السيد جاد 12

 محمود اكريم محمد سليمان 52

 محمود حماده ابراهيم  عطيه 51

 محمود عبداللة ابراهيم يوسف حسين 55

 محمود فوزى حسن حسين 53
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 (3مجموعة )

 د/ نوران نبيل  -/داليا  د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  محمود محمد الدسوقى محمد 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الجراحة

 محمود محمد عبد هللا محمد مرزوق 5

 مديحه العربى محمد عبدالحميد مرسى 3

 مروج موسى عبدالفتاح حسن البحراوى 4

 ابراهيم حسين السيدمروه  2

 مروه اسماعيل محمد محمد 6

 مروه جابر السيد حجاج 7

 مروه فوزى موسى محمد 8

 مروه مجدى عبد العزيز منصور 2

 مريم احمد شحاته محمدى 12

 مريم أحمد فكرى محمد حسن 11

 مريم سعيد السيد حسن العزب 15

 مريم طارق فتحى سالم خضر 13

 سعد غبريال مريم عادل 14

 مريم محسن عزيز عبدالملك 12

 مريم مصطفى موافى عطيه متولي 16

 مشيره ابراهيم ابراهيم محمد 17

 مصطفى رفعت رمزى خالد البيطار 18

 مصطفى سعود محمد سند 12

 مصطفى سعيد محمد مرسى السويدى 52

 مصطفى عبدهللا السيد احمد المسلمى 51
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 ق عبدالعاطىمصطفى محمد صدي 55

 مصطفى محمد محمد النادى احمد  العزازى 53

 (4مجموعه )

 د/ امل سمير  -/ضحي السيد د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  مصطفى محمود السيد على احمد 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى السالم

 منار ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم 5

 منار حسن عبد المعطى محمد 3

 مدمنار عصام طلعت اح 4

 منال اسامه طاهر اسحاق 2

 منه هللا محمد عبدالمعطى عبدالفتاح 6

 منه محمد عبدالرحيم بدر 7

 منى سامح عبد الرحمن محمد عبد الفتاح 8

 منى سعيد محمد رفعت 2

 منى عبد الحميد ابراهيم محمد احمد 12

 منى ماهر عطيه محمد شحاته 11

 مها السعيد حسن عبدالفتاح 15

 مى ابراهيم احمد السيد سالمه 13

 مى اسعد ابراهيم محمد 14

 مي السيد محمد ابراهيم 12

 مى حسن احمد محمد 16

 مى سليمان عبدالفتاح  سليمان محمد 17

 مى عاطف محمد عطيه 18

 مى ماهر محمد محمد 12
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 مى محمد خليل عطية 52

 مى محمد شفيق علي االعرج 51

 مد عمرى عبدهمياده مح 55

 نانا صبحى عبدالسالم عبدالجواد 53

 

 (4مجموعه )

 د/ امل سمير  -/ضحي السيد د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  نانسى سامح سعدالدين عبدالعزيز 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى السالم

 ناهد محمد الشبراوى محمد 5

 نجالء مصطفى ابراهيم صالح ابراهيم 3

 يونى محمدندى السعيد محمد بس 4

 ندى ايمن عبد الوهاب توفيق احمد 2

 ندى صبرى السيد حسن 6

 ندى عدلى عبدالرحمن حسن 7

 ندى مدبولي احمد مدبولي ابراهيم 8

 نعمات اسامه عبدالمطلب عوض اسماعيل 2

 نفين احمد عبدالوهاب امين 12

 نفين عادل محمد محمد السيد 11

 دالقادر الحسينىنهاد محمد عبدالرازق عب 15

 نهى رفعت محمد الحضرى 13

 نورا السيد محمد عبدالعاطى 14

 نورا سعيد عبداللطيف عبدالصادق 12

 نورا سعيد محمد محمد الهادى 16

 نورا محمد السيد ابراهيم 17
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 نورا محمد عبد العزيز 18

 نورهان سمير محمد محمد 12

 نورهان عاطف سليمان محمد 52

 نورهان عالء حسنى عبدالحميد عبدهللا 51

 نورهان محمد عطا الرحمن فداوى 55

 نورهان يسرى محمود شعبان 02
 

 

 (5مجموعه )

 د/ ايه اسماعيل -ابتسام نبيل -د-/هبه صبحي د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  نورين ياسر محمد عبدالحميد 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى مبارك

 دقنيره الصادق محمد الصا 5

 نيره محمد محمد شتيه 3

 نيفين صابر ابراهيم محمد 4

 هاجر خالد عبد الموجود نعيم اسماعيل 2

هاجر صبرى محمد كامل عبد الحى  6

 ابراهيم

 هاجر عادل عطيه سليم 7

 هاجر على جوده ابراهيم شهبه 8

 هاله اشرف عنتر عبدالرؤف ابراهيم 2

 هاله سمير محمد محمد 12

 هاله عمر السيد حمزة 11

 هايدى عبدالبديع محمد السيد قلموش 15

 هايدى نشأت عبد الستار محمود احمد بدر 13

 هبه السيد سعيد على 14
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 هبه السيد عبدالرحمن محمد 12

 هبه هللا احمد سعيد طاهر 16

 هبه فتحى احمد عبدالعظيم 17

 هبه محمد يوسف جاد عماشه 18

 عبدالعظيم خليل ابراهيم هدايه محمد 12

 هدى اشرف امام حسين على 52

 هدى السيد يوسف محمدى 51

 

 (5مجموعة ) 

 د/ ايه اسماعيل -ابتسام نبيل  -د -/هبه صبحي د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  هدي محمد فتحى حسن محمد 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى مبارك

 هدير احمد كامل محمد 5

 لى محمدهدير على محمد الرم 3

 هدير محمد منصور مصطفى 4

 هدير وائل فتحى احمد 2

 هديل عبدالعظيم فتحى ابراهيم 6

 هناء محمد وجدى عثمان 7

 هند احمد عبدالسالم مرسى 8

 هيا السيد عبدالكريم محمد النويهى 2

 وفاء محمد محمود احمد 12

 والء سليم ابو الفتوح سليم متولى 11

 ربه السيد عبد ربه وليد عبد 15

 ياسمين جهاد محمد عبدالدايم 13

 ياسمين كامل محمد محمد 14
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 ياسمين محمد محمد عبدالمنعم 12

 ياسمين محمود عبد الرحمن حسن 16

 ياسمين ياسر عبد هللا عباس عليم 17

 يسرا حسن احمد محمد جادالحق 18

 يوستينا رافت كرم ابراهيم 12

 سن حسنهدى عادل ح 52

 هدى عبدالجيد عبدالفتاح شبانه 51

 

 

 

 

 

 

 0202/0201الالئحة القديمة 

 ايه خاطر -د

 اسم المستشفى اسم الطالب 

  ابراهيم حاتم محمد محمد حسونة 1
 

 

 

 مستشفى السالم

 احمد عثمان محمد محمد 5

 اشجان محمد حسن محمد 3

 السيد اسماعيل السيد اسماعيل ابو طالب 4

 ارق عنتر محمد عبدالهادىط 2

 هبة محمد محمود محمود الكاشف 6

 

 

 

 

 

      رئيس القسم                                                                                                          

 

 ا.م.د/ فاطمة جودة  
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