خطه الترم الول لقسم تمريض الصحة النفسية
2022-2021

Vision and Mission of Psychiatric and Mental Health
Nursing: Vision :The Department of Psychiatric and Mental Health Nursing is keen to be a
distinguished department in education, evidence-based performance and
scientific research in the field of mental health nursing. It is also keen to
provide nursing students with information that prepares them to improve,
ensure and maintain the mental health of individuals, family and society.

يحرص قسم تمريض الصحة النفسية علي أن يكون قسم متميز في التعليم واألداء القائم
علي الدليل والبحث العلمي في مجال تمريض الصحة النفسية كما يحرص علي إمداد طالب
التمريض باملعلومات التي تعدهم لتحسين وضمان والحفاظ علي الصحة النفسية لألفراد
واألسرة واملجتمع

Mission:The Department of Psychiatric and Mental Health Nursing, one of the
departments of the Faculty of Nursing, Zagazig University, teaches,
scientific research and community services to contribute to improving
the mental health of the individual and the family, taking the motto of
quality in performance as its attribute in implementing its programs in
order to prepare a distinguished psychiatric nursing specialist.
يقوم قسم تمريض الصحة النفسية أحد أقسام كلية التمريض جامعة الزقازيق بالتدريس
والبحث العلمي والخدمات المجتمعية للمساهمة في تحسين ا لصحة النفسية للفرد واألسرة
متخذا شعار الجودة في األداء صفة له في تنفيذ برامجه وذلك إلعداد أخصائي تمريض
نفسي متميز

أعضاء قسم تمريض الصحة النفسية للعام الدراسى 2022-2021
الستاذة-:

-

أ.م.د  ⁄هناء حمدي علي الزيني

( رئيس قسم تمريض الصحة النفسية )

أ.م.د  ⁄هانم احمد عبدالخالق
أ.م.د  ⁄صفاء محمد متولى عطيه
أ.م.د  ⁄رحاب فتحى عبدالهادى
أ.م.د  ⁄شاديه فتحى محمود محمد القط
المدرسون-:
د  ⁄صفيه رجب السباعى حسين
د  ⁄بثينة السيد سعيد
د  ⁄نشوة احمد حسين عبدالكريم
د  ⁄عزة السيد عبدالفتاح
د  ⁄هدى سعيد ابراهيم محمد
د  ⁄مروه سامى السعيد سليمان
د  ⁄رضوى احمد عبدالرازق عماره
د  ⁄هيام شعبان السيد شحاته
المدرسين المساعدين -:
م.م  ⁄بسمة عبدالمجيد عدلى عباس
م.م  ⁄مي محمد السيد ابوزيد
م.م  ⁄اسراء علي احمد عبدالواحد
المعيدين-:
م .غادة ناصر محمد محمود
م .مي محمد السيد عبد الحميد
م .اسماء رجب محمد متولي
م .اسماء شوقي ابراهيم عبدهللا زيدان

تحديد المهام المختص بها معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض
الصحة النفسية ( ) ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
السم

المهام

د/هانم احمد

النشاط العلمي للقسم وتجميع محاضرات

د/صفاء متولي

الماجيستير والدكتوراه

د/رحاب فتحي
د/شاديه فتحي
د/صفيه رجب
د  ⁄بثينة السيد

الشراف العملي لطلبة الماجستير
والدكتوراة بالمستشفيات

د  ⁄نشوة احمد
د  ⁄عزة السيد
م/أسماء رجب

شراء مستلزمات القسم

د/صفيه رجب

النشطه الطالبيه

م/أسماء شوقي
م.م/بسمة عبدالمجيد

خطة القسم

م/غادة ناصر محمد
م/أسماء شوقي

كتابه خطابات وتقارير القسم

د/هدى سعيد

المنصة اللكترونية

م.م/مي ابو زيد

م.م/اسراء علي
م/غادة ناصر محمد
م/أسماء شوقي
د/هدى سعيد

مجلس القسم

د/مروة سامي

منصة الدراسات العليا

د/رضوى احمد

الطالب المتفوقين والمتعثرين

م/مي محمد

توصيل الخطاب للمستشفى

رئيس القسم/
ا.م.د /هناء حمدي

جدول محاضرات النظري لمادة تمريض صحة نفسية
Time

Lecturer
12:9

 نشوي احمد/د

12:9

عزة السيد/د

12:9

شادية فتحي/د
عزة السيد/د

12:9

 هانم احمد/د
شادية فتحي/د

12:9

بثينة السيد/د

12:9

شادية فتحى/د

Lecture
Neurological
Basis Of Brain
Mental health
and mental
illness
Sign and
Symptom Of
Mental Illness
Sign and
Symptom Of
Mental Illness
Psychiatric
Nursing
Principles
Defense
Mechanism
Therapeutic
Communication
Substance
Abuse
Stress
Management
Self Awareness

Day
Wednesday
2021/10/13
Wednesday
2021/10/20
Wednesday
2021/10/28
Wednesday
2021/11/3
Wednesday
2021/11/10

Wednesday
2021/11/17
رحاب فتحي/د
12:9
Wednesday
2021/11/24
صفاء محمد/د
12:9
Wednesday
2021/12/1
هانم احمد/د
12:9
Wednesday
2021/12/8
رحاب فتحي/د
12:9
Wednesday
2021/12/15
بثينة السيد/د
12:9
Crisis
Wednesday
Intervention
2021/12/22
صفية رجب/ دChild Psychiatry
12:9
Wednesday
2021/12/29
هانم احمد/د
12:9
Counseling
Wednesday
2022/1/5
( )ستحضر محاضرات النظرى بالكلية في حين ان مجموعةA(سيتم تقسيم الطالب الي مجموعتين مجموعة
 يتم التبادل بين، (ستحضر المحاضرات اونالين تبعا للينك الذي سيتم وضعه علي الجروب وعلي المنصةB
 هناء حمدي/د.م. ا/رئيس القسم
المجموعتين كل اسبوع

جدول محاضرات مادة العالقات االنسانية
Day

Lecture

Lecturer

Time

Wednesday
2021/10/13

العالقات اإلنسانية وأهدافها
واهميتها

د /بثينة

11:12

Wednesday
2021/10/20

أنواع العالقات اإلنسانية والحب

د/شادية

11:12

Wednesday
2021/10/27

أنواع العالقات اإلنسانية والحب

د /هناء

11:12

Wednesday
2021/11/3

االتصال االجتماعي

د /رحاب

11:12

Wednesday
2021/11/10

الباب الرابع (إدارة فرق العمل)

د /هانم

11:12

Wednesday
2020/11/17

الباب الرابع (إدارة الوقت /اتخاذ
القرار)

د/عزة
د/صفية

11:12

Wednesday
2021/11/24

الباب الخامس (ضغوط العمل )
الخجل

د/بثينة

11:12

Wednesday
2021/12/1

الباب الخامس (الغضب)

د/نشوي
د/صفاء

11:12

سيتم تقسيم الطالب الي مجموعتين مجموعة()Aستحضر محاضرات النظرى بالكلية في حين ان مجموعة (
(Bستحضر المحاضرات اونالين تبعا للينك الذي سيتم وضعه علي الجروب وعلي المنصة  ،يتم التبادل بين
المجموعتين كل اسبوع .

رئيس القسم/
ا.م.د /هناء حمدي

خطة العملي الترم الول لقسم تمريض الصحة النفسية للعام الدراسي
2022-2021
السكشن
1

المسئولين عن السكشن
م .غادة ناصر محمد محمود

المشرفين عن السكشن
د .نشوة احمد حسين عبد الكريم

م .اسماء رجب محمد متولي
2

م .مي محمد السيد عبدالحميد

د .بثينة السيد سعيد

م .اسماء شوقي ابراهيم عبدللا
3

م.م .مي محمد السيد ابو زيد

د .صفيه رجب السباعى حسين

م.م .اسراء علي احمد عبدالواحد
4

د .هدى سعيد ابراهيم محمد

د .عزة السيد عبدالفتاح

د .مروه سامى السعيد سليمان
د .رضوى احمد عبدالرازق عماره
سيتم تقسيم الطالب الي مجموعتين مجموعة()Aستحضر فترة صباحية في حين ان مجموعة
( )Bستحضرفترة مسائية  ،يتم التبادل بين المجموعتين كل اسبوع .

رئيس القسم/
ا.م.د /هناء حمدي

Psychiatric and Mental Health Nursing Department
Practical Table at Elazazy Hospital 2021
Elazazy hospital

Date

Day

G3

23/10/2021

G3

25/10/2021

Monday

G3

30/10/2021

Saturday

G1

1/11/2021

Monday

G1

6/11/2021

Saturday

G1

8/11/2021

Monday

G2

13/11/2021

G2

15/11/2021

Monday

G2

20/11/2021

Saturday

Saturday

Saturday

G4

22/11/2021

Monday

G4

27/11/2021

Saturday

G4

29/11/2021

Monday

G3

4/12/2021

Saturday

G1

6/12/2021

Monday

G2

11/12/2021

Saturday

G4

13/12/2021

Monday

رئيس القسم
هناء حمدي. د.م.ا

