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 قسم ادارة التمريض

 الفرقة الرابعة

 للعام الجامعيالعملى النظرى وخطة  

 2222  /2222  

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

departments able to compete nationally and internationally. 

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

 .والدولي على المستوى المحلىقادر علي المنافسة المناظرة 

 

 

 

 

 

           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. 

ي إدارة توفير فرص تعليمية فعالة ف تتمثل فيرسالة قسم اداره التمريض 

مبتكرة التمريض لطالب البكالوريوس والدراسات العليا، والبحوث األكاديمية ال

 وخدمة المجتمع في إطار الجودة واالستقاللية

 

 

 

Vision 

Mission 

 

Vision and Mission of Nursing Administration Department 
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 أعضاء قسم ادارة التمريض العمل للعام الدراسى 2222/2222
 

 االساتذة: -

 السيد سحر حمدىا.د/

 رئيس القسم(قائم باعمال  )             متولي فاطمة جودة.د/.ما

 مها عابدين عابدين.د/.ما

 جابر ماجدة عطية.د/.ما

 وفاء مصطفى/  ا.م.د

 فريدة محمود حسونة/ ا.م.د

 المدرسون: -

 إبراهيمد / السيده 

 د/عائشة السيد العربى

 مصيلحى محمدد/حنان 

 د/نورا مهدى عطية

 المدرسين المساعدين: -

 هبه صبحىم.م/ 

 محمد عادلم.م/ 

 اشرف امينم.م/ 

 روفيده ماجد م.م

 ايه خاطر م/م.

 المعيدين: -

 إسماعيلم.اية 

 م. نوران نبيل 

 م.امل سمير

 م. احالم خاطر

 دم. اسراء محم

 :تاألخصائيا -

 فتحية سعيد
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 ابتسام نبيل

 داليا الدمرداش

 د سحر محمو

 ضحى على السيد 

2222- 2222األول الترم  النظرينظام حديث( الدراسيه لماده اداره التمريض ) الخطه  

 عنوان المحاضرة االسم

 لحي محمديحنان مصد/

 10/10 االحد

1. Introduction to nursing management 

2. Planning 

 وفاء مصطفي د/م..أ

 17/10االحد 
3. Organizing and organizational structure 

  د/  السيده ابراهيم           

  42/10االحد 

 

4. Staffing 

  د/  السيده ابراهيم           

 11/10االحد 
5. Time scheduling 

 عائشة السيد العربيد/ 

 7/11االحد 
6. Models of patient care delivery system  

 وفاء مصطفي د/م..أ

 12/11االحد 
7. Record & Report  

 Mid-term exam 41/11حد اال

 سحر حمدي السيد ا.د/

 42/11االحد 
8. Performance Appraisal 

 عائشة السيد العربيد/ 

 5/14االحد 
9. Materials resources management 

 مها عابديند/ ا.م.

 14/14االحد 

10. Quality 

 

 مها عابديند/ ا.م.

 10/10االحد 
11. Supervision 

 سحر حمدي السيد ا.د/

 19/14االحد 
12. Directing 
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 حنان مصيلحيد/

 42/14االحد 
13. Leadership 

 

 
2222- 2222األول الترم  التمريض العمليلماده اداره  الدراسيةالخطه   

 المحاضر العملى عنوان المحاضرة اليوم

 االسبوع االول

 (10-14) الثالثاء

 (10-12)الخميس

Introduction to 

nursing 

management 
Planning 

Kardex 
حنان مصلحي  د/

 محمد

 االسبوع الثانى

 (10-19الثالثاء )

(10-41الخميس)  

Organizing and 

organizational 

structure 

Seminar ا.م.د/ وفاء مصطفي 

 االسبوع الثالث

 (10-42الثالثاء )

 (10-42الخميس)

Staffing-Time 

schedule  
Roster  .إبراهيم السيدة د/ا.م 

 االسبوع الرابع

 (11-9الثالثاء )

 (11-11الخميس)

Models of patient 

care delivery 

system  

Assignment   /عائشة السيدا.م.د  

 االسبوع الخامس

 (11-12الثالثاء )

 (11-12الخميس)

 

Record & Report 
Record & 

Report 
 ا.م.د/ وفاء مصطفي

 االسبوع السادس

 (11-41الثالثاء )

 (11-45الخميس)

 

Performance 

Appraisal 

Performance 

Appraisal 
 سحر حمدي د/ا.

 االسبوع السابع

 (11-10الثالثاء )

 (14-4الخميس)

Materials 

resources 

management 

Equipment & 

Supplies 
عائشة السيد ا.م.د/ 

 العربي

 االسبوع الثامن

 (14-7الثالثاء )
Quality  Quality  .مها عابديند/ ا.م  
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  (14-9الخميس)

 تاسعاالسبوع ال

 (14-12الثالثاء )

 (14-12الخميس)
Supervision Supervision .مها عابديند/ ا.م  

 العاشراالسبوع 

 (14-41االحد )

 (14-41الثالثاء)
Directing Seminar .سحر حمدي د/ا 

 الحادي عشراالسبوع 

 (14-42الثالثاء )

 (14-10الخميس)
Leadership  Seminar د/ حنان مصيلحى 
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الخطة الدراسية لقسم ادارة التمريض لماده اداره الصحة العامه لطالب الفرقة الرابعة للعام الدراسى 

 م  ترم اول1220-2222

 

 

 عنوان المحاضرة االسم

  فاطمة جودة/ دا.م.

 10 -10 االحد
1. Introduction to public health administration 

 نورا مهدي د/ 

 10 -17 داالح
2. Assessment and strategic planning  

 فاطمة جودة/د ا.م.

 10 -42 االحد
3. Team Building 

 فريدة محمود/د ا.م.

 10 -11 االحد

4. Human resources management 

 Job description 

 Job analysis 

 نورا مهديد/ 

 11 -7 االحد

5. Legal, ethical, and safety issues in the 

healthcare workplace 

 فريدة محمودد /ا.م. 

 11 -12 االحد

6. Community preparedness:  disaster and 

terrorism 

 Mid-term Exam 10 -10 االحد

 ماجدة عطيةد/ ا.م.

 11 -41 االحد
7. Health management information system 

 فريدة محمودد /ا.م.

 11 -42 االحد

8. Environmental and occupational health 

 

 نورا مهدي/د

 14 -5 االحد

9. Communication in public health 

administration 

 ماجدة عطية/د ا.م.

 14 -14 االحد
10.  Evaluation of public health interventions 
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2222-2222القسم  اعضاء مهام  

 

 االسم

 

 المهام

 لجنه شئون البيئه والمعيار الخاص بها ا.د/ سحر حمدي 

 قائم باعمال رئيس مجلس القسم د/ فاطمه جوده ا.م.

 رئيس معيار المصداقيه واالخالقيات

 نائب مدير وحده الجوده ا.م.د/ مها عابدين عابدين

 رئيس معيار الهيكل التنظيمي

  التخطيط االستراتيجي رئيس معيار ا.م.د/ ماجده عطيه

 فريده محمود  د/ا.م.

 سحر محمود ا. 

 محمد عادل م.م/ 

 اشرف امين  م./

 داليا الدمرداشا/ 

 +معيار البيئةملف القسم

 نورا مهدىد/

 فتحيه سعيدا/ 

 نوران نبيلم/ 

 م/ ايه إسماعيل

 ملف الدراسات العليا

  د/ عائشة السيد العربى

 د/نورا مهدى

 د/ روفيده ماجد 

 مسئول االمتياز

 ادارة العملي+مدير وحدة مسئول لحى يد/ حنان مص

 رث بالكليةاالزمات والكوا

 مدير وحدة الخريجين بالكلية  السيده إبراهيم/دا.م. -
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 د/ عائشة السيد العربى

 نورا مهدي د/ 

 اشرف امين م.م/ 

 

وحقوق الملكيه  معيار الممارسات العادله

 شكاوي الطالب  +الفكريه والنشر

 

  م.م/ ايه خاطر

 امل سميرم/ 

 سحر محمودا/ 

 فتحية سعيدا/ 

المطبوعات -عالناتمجالس القسم+اال

غياب وحضور الهيئة -والمراسالت

 المعاونة بالقسم



 

                                                                                                                                                                

                                    قــازيــــالزقة ـــجامع                                                                                                                                                  

 ضــــــة التمريـــــــيـكل          

 ادارة التمريضم ـــقس 
 

 

Nursing Administration Plan 1st Term 2021-2022                                                                       10 

 
 

 توزيع الهيئة المعاونة علي المستشفيات 2222-

2222 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ئول العملي/ د. حنان مصيلحيمس  

رئيس القسم                                                                                       

 ا.م.د/ فاطمه جوده

المشرفين على  المستشفى االسم

 العملى

 قلب وصدر محمد اسراء -ماجدروفيدة 

 

 سحر محمودد/

 

 السالم ايه خاطر  -ضحي محمود  الجامعة  قطاع

 مبارك              ابتسام نبيل   -  محمد عادل

 نوران نبيل  –سحر محمود 

 

 فتحية سعيدد/ الجراحة الجديدة

 صيدناوي قطاع 

   امل سمير  -ايه إسماعيل 

 

 الباطنة

 

 داليا الدمرداش  -اشرف امين

 

 الجراحة الجديدة


