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  1027لوبدة ادارة التوريض الترم الثبنى  لعبم  هجووعبت العولى

 

 

 الوستشفى االسن

 

 /ضحٔ علٔ الض٘ذأ

 د /رّف٘ذة هبجذ 

 هضخشفٔ الضالم

 /فخحَ٘ صع٘ذأ

 عبذهللا أ/ٌُبء 

 د/اٗت اصوبع٘ل 

 الببطٌت ٔهضخشف

 ُبت صبحٔد/ 

 أ/ابخضبم ًب٘ل

 

 راحتالج ٔهضخشف

 /دال٘ب الذهرداطأ

 د/هحوذ عبدل
 هضخشفٔ قلب ّصذر

 د/آٗت خبطر

 د/ُبجر هحوْد

 

 الجراحت هضخشفٔ

 د/أشرف اه٘ي

 /صحر هحوْدأ

 

 هببرك هضخشفٔ

 

 د/ حٌبى هص٘لحٖ : العولي ليعاالشراف الوسئول 
 

 ا.د/هِب عببذٗي    د / عبئشت الض٘ذ العربٔ هضئْل قطبع الجبهعت / 

 د/ عزة عبذ الذاٗن    د/فبطوت جْدةا م /     ًبّٕهضئْل قطبع ص٘ذ 



 جبهعة السقبزيق 

 كلية التوريض

 
 8102-7102الخطة الذراسية لقسن ادارة التوريض لطالة الفرقة الرابعة للعبم الذراسى 

 

 الثبنىترم ال

 

 عنواى الوحبضرة االسن

 Directing د/ّفبء هصطفٔ

 supervision عزٍ عبذالذاٗن د/

 Communication ب عببذٗيهِد/ا م 

 Motivation هِب عببذٗيد/ا م 

 عبئشَ الض٘ذ.د/

 
Leadership 

 Time management عزٍ عبذالذاٗن د/

 Records and reports د/ّفبء هصطفٔ

 Controlling جْدة فبطوتد/ا م 

 Quality حٌبى هص٘لحٖد/

 Performance appraisal حوذٕا.د/صحر 

 Change حٌبى هص٘لحٖد/

 Empowerment جْدة فبطوتد/ا م 

 عبئشَ الض٘ذ.د/

 
Team building 

 

 

 

 

 

 



 االسن العولى عنواى الوحبضرة اليوم

 االصبْع االّل

 (81/2الضبج )

Record and report +  

Supervision 
- 

 د/ّفبء هصطفٔ

 د/عزة عبذ الذاٗن

 االصبْع الثبًٔ

(2 /25الضبج )  

Supervision+ 

Record and report +  
Supervision  

 د/عزة عبذ الذاٗن

 د/ّفبء هصطفٔ

 األصبْع الثبلث

 ( 4/3الضبج )

Time management + 

Directing Records and 

reports 

 د/عزة عبذ الذاٗن

 د/ّفبء هصطفٔ

 االصبْع الرابع

 (88/3الضبج )

Time management + 

Directing  

 د/ّفبء هصطفٔ

 د/عزة عبذ الذاٗن

 خبهشاالصبْع ال

 (81/3الضبج )

Communication + 

Performance 

appraisal 

Time 

management 

 

 د/هِب عببذٗي

 ا.د/ صحر حوذٓ

 االصبْع الضبدس

 (25/3الضبج )

Performance 

appraisal + 

Communication 

Performance 

appraisal 

  ا.د/ صحر حوذٓ

 د/هِب عببذٗي

 االصبْع الضببع

 (8/4الضبج )

  Motivation + 

Quality 

Communication 

+  

Mid-term 

 د/هِب عببذٗي ا.م

 حٌبى هص٘لحٖد/.

 االصبْع الثبهي

 (1/4الضبج )

Quality + 

 

Motivation 

Quality 
 حٌبى هص٘لحٖد/.

 د/هِب عببذٗيام  

 الخبصع األصبْع

 (85/4الضبج )

Leadership + 

Controlling   

 

 عبئشَ الض٘ذ.د/

 د/فبطوت جْدة ا.م.

 االصبْع العبشر

 (22/4الضبج )

Controlling + 

Leadership 

 عبئشَ الض٘ذ.د/

 د/فبطوت جْدةا.م.

 االصبْع الحبدٓ عشر

 (22/4الضبج )

Change + 

Empowerment 

 

Practical exam 

(community) 

 حٌبى هص٘لحٖد/.

 د/فبطوت جْدةا.م.

 االصبْع الثبًٔ عشر

 (6/5الضبج )

Empowerment + 

Change 

Practical exam 

(Psychiatry) 

 حٌبى هص٘لحٖد/.

 د/فبطوت جْدةا.م.

 االصبْع الثبلث عشر

 (83/5الضبج )
Team building - 

 عبئشَ الض٘ذ.د/

 

 



  الزقازيق جامعه                                                                  كليو التوريض

 

 الترم  الثبنى  الة الوبجستيرالخطو الذراسيو لقسن اداره التوريض لط

 8102-7102للعبم الذراسي 

 

 الترم

 

 

 الوبده

 

 االسن

 

 

 اإلدارة أصش الثبني مرالت

 اد/ صحر حوذٓ الض٘ذ

 هِب عببذٗيد/

 عزة عبذ الذاٗن/د

 الخورٗض إدارة فًٖذّاث 

 اد/ صحر حوذٓ الض٘ذ

 هِب عببذٗيد/ا م 

 عزة عبذ الذاٗن/د

 

 الضجالث الطب٘ت

 بطوَ جْدٍفد/  ما.

 د/ّفبء هصطفٔ

 د. عزة عبذ الذاٗن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزقازيق جامعه

   كليو التوريض

للعبم الذراسي   الخطو الذراسيو لقسن اداره التوريض لطالة الذكتوراه

7102-8102 

 

 الترم

 

 

 الوبده

 

 االسن

 

 الخرم الثبًٔ 

 حخصص عبم فٔ ادارة

 الخورٗض

 اد/ صحر حوذٓ الض٘ذ

 ٗيهِب عببذ/دا م  

 د/فبطوت جْدةا م 

 فٔ ادارةدق٘ق  حخصص 

 الخورٗض

 اد/ صحر حوذٓ الض٘ذ

 هِب عببذٗي/د

 د/فبطوت جْدة

 

 

 رئيس القسم

 ا م د / فاطمه جوده

 

 

 

 

 

 

 

 



 جبهعة السقبزيق 

 كلية التوريض

 
الخطة الذراسية لقسن ادارة التوريض لوبده اداره الصحة العبهو لطالة الفرقة الرابعة للعبم 

 م     ترم ثبني1028-1027اسى الذر

 

 

 عنواى الوحبضرة االسن

 ا.م.د/هِب عببذٗي
1. Introduction to public health 

administration 

  Assessment and strategic planning .2  د/ّفبء هصطفٔ 

 Team Building.3 .د/عبئشَ الض٘ذ

 .د/حٌبى هص٘لحٖ

4.Human resources management 

 Job description 

 Job analysis 

 ا.م.د /فبطوَ جْدٍ
 5. Legal, ethical, and safety issues in the 

healthcare workplace 

 ا.د/صحر حوذٓ
 6. Community preparedness:  disaster and 

terrorism 

 Health management information system .7  د/ عزة عبذ الذاٗن

 .د /حٌبى هص٘لحٖ
 8. Environmental and occupational health 

  

 د/ّفبء هصطفٔ
  9. Communication in public health 

administration 

 د/ د/عبئشَ الض٘ذ
10. Evaluation of public health interventions 

 

 رئيس القسن   

 ا.م. د فبطوت جْدٍ

 

 


