
 

  

 

  

 البوابة االلكترونية

 2018/2019تقرير عن ماتم انجازه خالل الفصل الدراسي األول 
 

وقع أخبار الجامعة للفصل الدراسي لقد تم نشر الموضوعات األتية على موقع كلية التمريض وم

  2019/  2018األول 

 بالموضوعات التى تم نشرهامرفق نسخة الكترونية ونسخة ورقية مصورة من موقع الكلية 

 األقسام العلمية:أوال: 

 مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه باألقسام العلمية: 

 11/2018/  26مناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة رشا عبداللطيف بقسم األطفال نتاريخ  -

/  28مناقشة رسالة الماجستير للطالبة هبة سعيد عبدالرحمن بقسم األطفال بتاريخ  -

8/2018  

بقسم تمريض  فاطمه محمد عبد الحميد مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمه من الباحثه -

 2019/  1/  24يوم الخميس  الباطنة والجراحة 

بقسم تمريض  محمود امرع محمد وفاء / الباحثة من المقدمة الدكتوراه رسالة مناقشة -

 م2019 /1/  24 الموافق الخميس يومالباطنة والجراحة 

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة / هالة محمد حمدي بقسم تمريض الباطنى  -

 1/10/2018والجراحي يوم االثنين الموافق 

 صحة بقسم تمريض محمد حمادة أيه الباحثة من مناقشة رسالة الماجستير المقدمة  -

  المسنين

محمود بقسم  خيري إسماعيل بسمه / من الباحثة المقدمة الماجستير رسالة مناقشة -

 2019 /1/  8يوم الثالثاء الموافق  تمريض النساء والتوليد 

مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من  الطالبة عبير عبدالرحمن عزت ماجستير تمريض  -

  22/10/2018النساء والتوليد يوم االثنين الموافق 

 مساعد الفتاح مدرس عبد السيد عزة / من الباحثة المقدمة الدكتوراه رسالة مناقشة -

 2018/ 9/  18يوم الثالثاء الموافق     النفسية الصحة تمريض

 بقسم العباسى السالم عبد محمود أحمد / الباحث من المقدمة الماجستير رسالة مناقشة  -

 2018/  10/  2 الموافق الثالثاء يوم المجتمع صحة تمريض

  وتكريم األعضاءالمؤتمرات 

/  2/  18اعالن المؤتمر الرابع تمريض الباطنة والجراحة والذي سيتم عقده بتاريخ  -

2019 

/  2/  25األول  تمريض الصحة النفسية  والذي سيتم عقده بتاريخ اعالن المؤتمر  -

2019 

 

 



المؤتمر العلمي السنوي الثانى لقسم تمريض المسنين بكلية التمريض الذي ينظمه القسم  -

 23/10/2018بعنوان " تحديات الرعاية الصحية لكبار السن "  الثالثاء 

من قبل رئيس القسم أ.د. ايمان شكري  أثناء العملي تكريم بعض جروبات قسم المسنين -

 لمشاركتهم في مؤتمر القسم  6/11/2018يوم الثالثاء الموافق عبدهللا 

المؤتمر السنوي الثاني لقسم تمريض النساء بعنوان التقدم فى مجال تمريض النساء  -

 والوالدة : التحديات الحالية والمستقبلية

مع بعنوان استراتيجيات دمج ذوى المؤتمر العلمي األول لقسم تمريض صحة المجت -

  القدرات الخاصة

 الدراسات العلياثانيا :

اجتماع لجنة أخالقيات البحث العلمي ولجنة مناقشة بروتوكالت الماجستير والدكتوراه  -

برئاسة وكيل الكلية للدراسات العليا )أ. د/أماني صبحي سرور( وبحضور عميد الكلية 

الكلية وأعضاء هيئة التدريس يوم االثنين الموافق )أ.د/نادية محمد طه( ووكالء 

 م10/9/2018

مقترح الخطة الدراسية لمرحلة تمهيدي الماجستير و الماجستير والدكتوراه  خالل  -

 م2019- 2018الفصل الدراسى الثالث للعام الجامعى 

 إعالن عن منح ألعضاء هيئة التدريس بالكلية -

 ة وصور لبعض المناقشاتبيان برسائل الماجستير لألقسام العلمي -

الجدول الدراسي وجدول االمتحانات لمرحلة الماجستير )فصل دراسي أول + ثالث(  -

 2019-2018فصل دراسي أول( والدكتوراه)

  خدمات المكتبة:ثالثا: 

 2017/  2016امتحانات جميع المواد للفرق األربعة للعام الدراسي  -

 الوحدات بالكليةرابعا: 

 وحدة الجودة -1

 2022-2016االستراتيجية الخطة  -

 2018/ 11/ 27زيارة فريق الدعم الفني لمعايير الجودة يوم الثالثاء الموافق  -

 وحدة ادارة المشروعات -2

 اعالن دورة تدريبية بوحدة المشرعات بالجامعة -

 (Project Based Learning in the Academia) 

 اعالن عن المشروعات المقدمة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  -

اعالن عن فتح باب التسجيل لحضور اليوم التعريفي عن المنح المتاحة بصندوق العلوم  -

 والتكنولوجيا

 الهيكل التنظيمي وبوستر الرؤية والرسالة وكتيب الوحدة الجديد -

 وحدة التدريب -3

برنامج  البيانات باستخدام االحصائى والتحليل اإلدخال كيفية بعنوان عمل ورشة -

SPSS) 7 الموافق الثالثاء يوم مصطفى صالح منال / للدكتورة ) واألساسيات المدخل  /

8  /2018   



 بقاعه 2018/  12/  4 الثالثاء يوم SPSS اإلحصائي البرنامج عن عمل ورشه -

 التدريس هيئه أعضاء نيومعاو التدريس هيئه ألعضاء التمريض بكلية العليا الدراسات

 الزقازيق المجتمع بجامعه طب مساعد أستاذ الشحات أيمان .د بالتدريب وقام .بالكلية

 عباس سلوى لألستاذة الدكتورة )العلمية لألبحاث النقدي التقييم( بعنوان عمل ورشة -

االثنين  ومعاونيهم يوم هيئة التدريس ألعضاء المجتمع صحة تمريض بقسم متفرغ أستاذ

 ٢٠18 /١٢ / ١٠ الموافق

 وحدة القياس والتقويم -4

 الدليل اإلرشادى إلعداد بنوك األسئلة بالجامعات -

 دليل إنشاء االختبارات اإللكترونية -

 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى -

 أنشطة البيئة : خامسا: 

 كفر المجتمعي بقري لخطة التثقيفٌ  فعاليٌاتها تختتم الزقازيق  بجامعة مصر شباب مبادرة -

 صقر

 رعاية الشباب : سادسا: 

 بشهادة شكر وتقديرتشهد  إدارة النشاط االجتماعي باإلدارة العامة لرعاية الطالب         -

 بكلية التمريض  للسيدة / صباح عبد الحميد عبده

لعرض ما  2018/  10/  18عثد ورشة عمل بدار الهيئة الهندسية يوم الخميس الموافق  -

 انجازه في مبادرة شباب مصرتم 

بجامعه  الكبرى االجتماعات قاعة فى شباب مصر لمبادرة  لختامىاحضور المؤتمر -

األستاذة  بحضور وذلك مصرية جامعه ١٢ و للسكان القومى المجلس بمشاركه القاهرة

التمريٌض  كليهٌ  منسق الدايم عبد عزة والدكتورة الجامعة منسق شكرى يٌمان إ الدكتورة

 الطلبة من متميٌزة مجموعه يٌضا وأ بالمبادرة المدربة رمضان حسنات والدكتورة

 2018/  12/ 10يوم االثنين الموافق  الجامعة كلياٌت والطالبات من

 شئون الطلبةسابعا: 

 2019-2018احصائية اختبارات الفصل الدراسي األول  -

 2019ارقام جلوس والكود للفرق األربعة  -

 -2018باالمتحانات  بكلية التمريض الفصل الدراسي األول تعليمات هامة خاصة  -

2019 

 2019جدول امتحانات ترم اول لالربع فرق لعام  -

 م2019جدول تخلفات الالربع فرق لعام  -

 المعسكر التدريبى للجمعية العلمية بتمريض االسماعيلية -

 2018/2019الخطط الدراسية لألقسام العلمية الفصل الدراسي األول  -

  2019-2018الساعات الريادية الفصل الدراسي األول  -

 2019-2018المقابة الشخصية للطالب للعام الجامعي  -

 2019-2018جدول تدريس المحاضرات  -

 حفل الخريجين وتكريم رؤساء األقسام  -

 



 ومؤتمر الكلية لقاءات واجتماعاتثامنا: 

أعضاء هيئة التدريس اجتماع أ.د/ نادية محمد طه )عميد كلية التمريض( مع السادة  -

 ومعاونيهم وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

 29حضورعميدة الكلية أ.د. نادية محمد طه  مؤتمر الصحة األفريقي األول يوم الثالثاء  -

 بمركز مصر الدولي للمعارض 2019يناير 

اعالن المؤتمرالعلمي السنوي الثاني عشر )الدولى األول(  لكلية التمريض جامعة  -

العراق و كلية جولكا  -اليمن, جامعة تكريت -الزقازيق بالتعاون مع جامعة حضرموت

بعنوان  2019مارس  /26-25الهند والذي سيعقد من  –للتمريض والعلوم الصحية 

 ةمبادرة من أجل االرتقاء بالصحة العالمي

 عمل لينك لمؤتمر الكلية على الموقع  -

 نشر المؤتمرات السابقة لكلية التمريض -

 األخبار المصورة
ينظم قسم تمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة الزقازيق مؤتمره السنوي  .1

الرابع بعنوان "الرعاية الصحية المتكاملة والممارسات التمريضية " يوم االثنين 

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، والدكتورة  18/2/2019الموافق

نادية محمد طه عميدة الكلية، بمشاركة أساتذة ومتخصصين من مختلف الجامعات 

 .المصرية

تم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة / فاطمة محمد عبد  .2

 الحميد

الدكتوراه المقدمة من الباجثة / فاطمة محمد بقسم تمريض تم بحمد هللا مناقشة رسالة  .3

 2019 1/ 24الباطنى والجراحي اليوم الخميس الموافق 

بمركز مصر الدولي  2019يناير  29حضور مؤتمر الصحة األفريقي األول يوم الثالثاء  .4

 للمعارض

محمد عامر تم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة / وفاء  .5

 محمود

تهنئ األستاذة الدكتورة / عميدة كلية التمريض ا.د / نادية محمد طه واألستاذة الدكتورة /  .6

وكيل الكلية للدراسات العليا ...ا.د / أماني صبحي سرور بظهور نتيجة الفصل الدراسي 

 األول للماجستير والدكتوراه مع التمنيات بالنجاح الدائم

 دراسة اللغة اليابانية .7

جامعة  –رابط المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر ) الدولي األول ( لكلية التمريض  .8

 /http://www.nursing.zu.edu.eg/Holistic%20Nursing الزقازيق

 قصر واسواناأل رحلة .9

معالي األستاذ الدكتور / خالد حسن عبد الباري .. رئيس الجامعة أثناء تفقد معاليه سير  .10

 ضامتحانات كلية التمري

تم بحمد هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة / شيماء عبد الكريم محمد  .11

على بعنوان " تقيم معلومات البكريات عن المؤرقات الطفيفة بعد الوالدة وممارسات 

 " الرعاية الذاتية



يد ..معيد تم بحمد هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة / نهى جمال الس .12

 بقسم تمريض المسنين وعنوانها :ـ القدرات العقلية والعزلة بين المسنين ضعف السمع

ندوة تثقيفية لكبار السن بالنادى االجتماعى للمسنين بمدينة الزقازيق بعنوان )قرحة  .13

 )المعدة واالثنى عشر فى كبار السن

الخدمات الحكومية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى جائزة مصر لتطبيقات  .14

 لطالب الجامعات

تم بحمد هللا بدء فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم تمريض النساء بعنوان التقدم فى  .15

 مجال تمريض النساء والوالدة : التحديات الحالية والمستقبلية

 زيارة فريق الدعم الفني لمعايير الجودة .16

لقسم تمريض صحة المجتمع بعنوان تم بحمد هللا بدء فعاليات المؤتمر العلمي األول  .17

 استراتيجيات دمج ذوى القدرات الخاصة

 قافلة طبية بقرية العالقمة مركز هيهيا .18

تم مناقشة رسالة الماجستير بقسم تمريض النساء والوالدة؛ المقدمة من الطالبة ناهد ماهر  .19

 م13/11/2018احمد اليوم 

التلفيات الخاصة لحريق كفاتريا كلية قامت اللجنة المعتمدة من قبل رئيس الجامعة لتقدير  .20

 التمريض

م بكلية التمريض فى حضور معالي 2019/ 2018يتم اليوم انتخابات اتحاد الطالب لعام  .21

 ا.د / عميد الكلية ووكالء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين

 م1973النتصار حرب أكتوبر٤٥حضور فعاليات االحتفال بالذكري  .22

 مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة عبير عبدالرحمن عزت ماجستير تم بحمد هللا .23

 22/10/2018تمريض النساء والتوليد يوم االثنين الموافق 

المؤتمر العلمى السنوى الثانى لقسم تمريض المسنين بكلية التمريض جامعة الزقازيق  .24

 بعنوان تحديات الرعاية الصحية لكبار السن

 18/10/2018قد ورشة عمل بدار الهيئة الهندسية يوم الخميس الموافق تم بحمد هللا ع .25

 لعرض ما تم انجازه في مبادرة شباب مصر وما سيتم فى المرحلة المقبلة

 ورشة عن مكافحة اإلدمان والتعاطي .26

 مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .27

 الجامعة كلية تمريض الزقازيق تستقبل طالبها الجدد بمشاركة نواب رئيس .28

تم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة / عزة السيد عبد الفتاح  .29

جامعة الزقازيق تحت عنوان  –كلية التمريض  –مدرس مساعد تمريض الصحة النفسية 

 تأثير برنامج تعليمي على اتجاهات ومعتقدات المراهقين نحو المرض النفسي

 من أبناء التمريض ،،، تكريم الممرضةحفل تكريم المتفوقين  .30

اجتماع أ.د/ نادية محمد طه )عميد كلية التمريض( مع السادة أعضاء هيئة التدريس  .31

 ومعاونيهم وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

لجنة أخالقيات البحث العلمي و لجنة مناقشة  ٢٠١٨ /٩/ ١٠اجتمع اليوم االثنين الموافق  .32

 جستير والدكتوراهبروتوكوالت الما



األستاذة الدكتورة / ناديه محمد طه عميد كلية التمريض جامعة الزقازيق مجتمعة مع  .33

 الدكتورة/ نبيله سالم مدير المعهد الفنى للتمريض بفاقوس

 29يوم األربعاء الموافق  2018-2017حفل خريجي كلية التمريض للعام الجامعي  .34

 أغسطس بقاعة المنتديات بجامعة الزقازيق

حتى  16/9/2018جدول تخلفات رابعة أمتحانات دور ستمبر يبدأ من يوم  .35

 م17/9/2018

فى حفل التخرج الخامس لكلية التمريض  ٢٩/٨/٢٠١٨تكريم  رؤساء األقسام اليوم  .36

 ٢٠١٨ /٢٠١٧جامعة الزقازيق دفعة 

يض بدء امتحان القدرات تحت رعاية األستاذة الدكتورة / نادية محمد طه عميد كلية التمر .37

، ا.د / أيمان شكرى وكيل شئون التعليم والطالب وبحضور ا.د / الهام حمد بقسم 

تمريض الباطنة ،، د / أيمان على وأعضاء هيئة التدريس وا. أحالم ابو الفتوح مدير 

 شئون تعليم والطالب

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث / أشرف أمين عبد العظيم المعيد بقسم أدارة  .38

 جامعة الزقازيق –كلية التمريض  –تمريض ال

تحت رعاية االستاذة الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض , االستاذة الدكتورة  .39

 ٢٩/٧/٢٠١٨ايمان شكرى عبدهللا رئيس قسم تمريض المسنين في يوم االحد الموافق 

 osteoarthritis قاما كل من د. حسنات رمضان ود. رحاب عادل بالقاء محاضرتى

and End of life care 

 2018أوائل األربع فرق بكلية التمريض عام  .40

تهنئ األستاذة الدكتورة / نادية محمد طه عميد كلية التمريض ووكالء الكلية وأعضاء  .41

 –هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريون بالكلية على تعين أ. أبو مسلم جودة عبد العزيز 

 ه دوام الترقي والتوفيقمدير عام لكلية التمريض متمنين ل

/  7/  25تحت رعاية ا.د. نادية محمد طه عميد الكلية قاما في يوم االربعاء الموافق  .42

كل من د. هانم عبد الخالق بإلقاء محاضرة عن تمريض النفسية لطلبة كلية  2018

التمريض بجامعة العراق )تكريت( وفي حضور كل من عميد كلية التمريض ) تكريت ( 

 ء ، د / بثينه ، د / باسمة الغرباوى، د / صفا

تم تنفيذ برنامج لتدريب طالب الجامعات العربية بكلية التمريض جامعة الزقازيق تحت  .43

رعاية األستاذ الدكتور ناديه محمد طه عميد كلية التمريض واشراف عميد كلية تكريت 

جمالت ، اد  /ا.د / هويدا كميل زيتون ا. د  –بدولة العراق وبحضور ا.د / سلوى عباس 

 مها دسوقي ، ا.د / الهام حمد ، وقامت بالشرح د/ سامية فاروق /

تحت رعاية األستاذة الدكتورة / نادية محمد طه عميد كلية التمريض تم استقبال وفد من  .44

جامعة تكريت عند تدربهم فى معمل األطفال وبحضور أستاذ دكتور /  –دولة العراق 

 مدرس بقسم األطفال –الطالب والدكتورة / ميادة حنفى أيمان شكرى وكيل الكلية لشئون 

تعقد كلية التمريض جامعة الزقازيق برنامج لتدريب طالب الجامعات العربيه من الفتره  .45

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق 30/7/2018حتى  2018/  7/ 1

)وكيل  مرور األستاذة الدكتورة / نادية محمد طه )عميدة الكلية( , أ. د/ إيمان شكري .46

الكلية لشئون التعليم والطالب( , أ.د/ أماني صبحي )وكيل الكلية للدراسات العليا( على 



اللجنة السباعية الختبار القدرات للبرنامج التخصصي بالمعهد الفني للتمريض التابع 

 2019 /2018لكلية التمريض بجامعة الزقازيق للعام الجامعي 

طه عميد كلية التمريض جامعة الزقازيق واألستاذة مرور األستاذة الدكتورة نادية محمد  .47

الدكتورة / أماني صبحي سرور وكيل الكلية للدراسات العليا على طالب جامعة تكريت 

 /٧ /١٦بالعراق أثناء تدريبهم بقاعة المناقشة بالكلية حيث يتم التدريب في الفترة من 

 ٢٠١٨/  ٧ /٣٠حتى  ٢٠١٨

بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض  اختبار القدرات للبرنامج التخصصي .48

 2019 /2018بجامعة الزقازيق للعام الجامعي 

برعاية السيدة األستاذة الدكتورة / عميد كلية التمريض تم عمل بقسم أدارة التمريض  .49

ورشة عمل بعنوان إستراتيجيات تفادى االقتباس العلمي للدكتورة / منال صالح مصطفى 

 مريضمدرس أدارة الت –

 

 اعالنات

حتى  16/9/2018جدول تخلفات رابعة أمتحانات دور ستمبر يبدأ من يوم  .1

 م17/9/2018

 2018/  9 /12وفاة زوج الدكتورة / وفاء مصطفى اثر حادث أليم يوم األربعاء  .2

جامعة  –كلية التمريض  –المؤتمر السنوى الثانى لقسم تمريض النساء والوالدة  .3

 م2018/  12/ 3االثنين بتاريخ الزقازيق الموافق يوم 

جامعة  –كلية التمريض  –المؤتمر السنوى الثانى لقسم تمريض النساء والوالدة  .4

 م2018/  12/ 3الزقازيق الموافق يوم االثنين بتاريخ 

سيتم بمشيئة هللا مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة عبير عبدالرحمن عزت  .5

 2018-10-22يد يوم االثنين الموافق ماجستير تمريض النساء والتول

 تعلن وحدة أدارة مشروعات التطوير بكلية التمريض عن دورة تدريبية بعنوان .6

Proposal writing for master and PHD candidates  وذلك يوم األحد الموافق

وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بوحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة  2018|11|25

 الزقازيق

ن وحدة التدريب بكلية التمريض جامعة الزقازيق عن عقد ورشة عمل بعنوان ) تعل .7

ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك يوم الثالثاء  ( SPSS التحليل االحصائى

 2018ديسمبر 4الموافق 

جامعة الزقازيق  –المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر ) الدولي األول ( لكلية التمريض  .8

العراق وكلية جولكا  –جامعة تكريت  –اليمن  –امعة حضرموت بالتعاون مع ج

الهند بعنوان التمريض الشامل مبادرة من أجل االرتقاء  –للتمريض والعلوم الصحية 

 بالصحة العالمية

 تعليمات هامة خاصة باالمتحانات بكلية التمريض .9

فاطمة محمد عبد  /سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة  .10

 الحميد



سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة / وفاء محمد عامر  .11

 محمود

المؤتمر العلمي السنوي األول لقسم تمريض الصحة النفسية الشباب والصحة النفسية ..  .12

 م25/2/2019التحديات والتوقعات فى يوم االثنين الموافق 

ض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة الزقازيق مؤتمره السنوي ينظم قسم تمري .13

الرابع بعنوان "الرعاية الصحية المتكاملة والممارسات التمريضية " يوم االثنين 

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، والدكتورة  18/2/2019الموافق

متخصصين من مختلف الجامعات نادية محمد طه عميدة الكلية، بمشاركة أساتذة و

 .المصرية
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