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 البوابة االلكترونية 

 0202/0202 الثانىتقرير عن ماتم انجازه خالل الفصل الدراسي 

و المركز  وقع أخبار الجامعةلقد تم نشر الموضوعات األتية على موقع كلية التمريض وم

/  0202 الثانىللفصل الدراسي  االعالمى بكلية التمريض جامعة الزقازيق على الفيسبوك

0202  

 األقسام العلمية:أوال: 

 مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه باألقسام العلمية: 

  مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة هاله محمود هاشم محمد بقسم تمريض المسنين

 0202-6-02األربعاء الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من منى جمال احمد بقسم تمريض المسنين االثنين الموافق

02-6-0202 

  مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من شيماء أبو خليل عبد الرافع السيد بقسم تمريض المسنين

م بعنوان اآلثار الجانبية الجلدية الناتجة عن العالج الكيماوي 0202-7-4األحد الموافق 

 ياة للنساء المسنات المصابات بسرطان الثديوتأثيرها على جودة الح

   مناقشة رسالة الماجستير للباحثة صفاء حسين عبد الرحمن بقسم تمريض الصحة النفسية

بعنوان معلومات المدرسين وإدراكهم الخاطئ عن  0202/ 2/ 04يوم األربعاء الموافق 

 اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لدى طالب المرحلة االبتدائية فى مدينة أبو حماد

 لمقدمة من الباحثة اسراء على احمد بقسم تمريض الصحة النفسية مناقشة رسالة الماجستير ا

 0202/ 6/ 06يوم السبت الموافق 

 باطني والجراحي مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من هدير محمود على السيد فى تمريض ال

 0202-5-02السبت الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من نعيمة السيد أحمد بهنساوى أخصائية تمريض بمستشفى

 0202-7-22األحرار التعليمي االحد الموافق 
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  مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من دعاء صالح عبد المقصود محمد بقسم تمريض األطفال

 0202-7-20االثنين الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من نجية عمر عبد المقصود يوسف فى إدارة التمريض

 0202-5-22األحد الموافق 

 الدراسات العلياثانيا :

فصل ( والدكتوراه)ثانىلمرحلة الماجستير )فصل دراسي الجدول الدراسي وجدول االمتحانات  -

 و جدول االمتحان التكميلي دكتوراه 0202-0202( ثانىدراسي 

 الوحدات بالكليةرابعا: 

 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة -2

كلية التمريض جامعة الزقازيق تُكّرم الفائزين في المسابقة المشتركة بين مجلة هوية ووحده 

 المرأةمناهضة العنف ضد 

 وحدة التعليم التمريضي المستمر  -0

 إلقاء عدد من المحاضرات لمعاونٍى أعضاء هيئٌة التدريس بالكليٌة وٍهى كالتاٍلى: 

 - بعنوان  0202/ 6/ 02د جيهان حافظ مدرس بقسم تمريض الباطنًة والجراًحة ) يوم األربعاء

 االسعافات األولية

  0202/ 6/ 02الباطنًة والجراًحة ) يوم الثالثاء د/ إيمان عٍلى متولى  مدرس بقسم تمريض 

 بعنوان التحكم فى العدوى

 - د حنان مصيلٍحى مدرس بقسم أدارة التمريض ألقت محاضرة بعنوان جودة الرعايٌة التمريضيٌة

 0202/ 6/ 22يوم األربعاء  

 أنشطة البيئة : خامسا: 

  بقرية النمروط مركز فاقوس بحضور مشاركه المعهد الفني للتمريض بفاقوس فى القافلة الطبية

 07/5/0202أ.د. نبيلة سالم مدير المعهد الفنى و د أماني عبده وكيل المعهد الفنى يوم الخميس 

  من جامعة الزقازيق لقرية الرست  2020/ 7/ 2المشاركة فى القافلة يوم الخميس الموافق

ثال فى د ياسمين محمود موسى التابعة ل صان الحجر ومشاركة قسم تمريض النساء والتوليد متم

عثمان بمشاركتها بعمل لقاءات تثقيفية وتوعوية ألهالى القرية حول موضوعات تنظيم األسرة  

 و ختان االناث
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 سادسا: رعاية الشباب : 

  24/2/0202تكريم الطالب المشاركين فى العدد األول بمجلة هوية بتاريخ 

 سابعا: شئون الطلبة

 0202-0202 الثانىاحصائية اختبارات الفصل الدراسي  -

 0202 -0202 الثانىتعليمات هامة خاصة باالمتحانات  بكلية التمريض الفصل الدراسي  -

 0202 - 0202لالربع فرق لعام  ثانىجدول امتحانات ترم  -

 0202 – 0202فصل دراسي ثانىجدول تدريس المحاضرات  -

 0202-0202 الثانىخطة العملي والنظري الفرق األربعة باألقسام العلمية الفصل الدراسي  -

 األخبار المصورة

  كلية التمريض/ جامعة الزقازيق خالص التهاني لمعالي الوزير األستاذ الدكتور/ عثمان

شعالن رئيس جامعة الزقازيق واألستاذ الدكتور/ ناديه محمد طه عميد كلية التمريض 

واألستاذ الدكتور/ أماني صبحى وكيل الكلية للدراسات العليا واألستاذ الدكتور/ نعيمه محمد 

مدير المجلة والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع فريق أدارة المجلة على ارتفاع 

 درجة المجلة العلمي

 ن مجلة هوية ووحده كلية التمريض جامعة الزقازيق تُكّرم الفائزين في المسابقة المشتركة بي

 مناهضة العنف ضد المرأة

  0202يتم عقد اختبارات القبول الموحدة بكلية التمريض ) اختبارات القدرات ( للعام- 

 ةم بعد االنتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشر0200

  تكريم األستاذة الدكتورة أيمان شكري رئيس قسم تمريض المسنين و بحضور أعضاء هيئة

يس بالقسم الطالب األوائل في تخصص تمريض المسنين بكلية التمريض جامعه التدر

 02/6/0202يوم األربعاء  0202_0202ودفعه 0202-0222الزقازيق دفعه 

  شرفت سيادة عميد الكلية المشرف العام و رئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض

 م والطالب بتفقد سير االمتحاناتبالجامعة بزيارة معالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعلي

  رئيس جامعة الزقازيق يهنئ د. ماجدة عطية جبر لفوزها بالمركز الثاني لجائزة اتحاد

 22/26/0202تم النشر بتاريخ:  COVID-19 الجامعات العربية للتميز العلمي ألبحاث

 االحتفال باليوم العالمي للبيئة 

 ة لحصول سيادتها علي المركز الثاني في جائزة تتقدم كلية التمريض بتهنئة أ. د/ ماجدة عطي

 اتحاد الجامعات العربية في مواجهة تحديات جائحة كورونا الجهود البحثية والتوعوية
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  تم بحمد هللا تعالي أول أيام امتحانات المعهد الفني للتمريض بجامعة الزقازيق تحت رعاية ا.د

يس الجامعة لشئون التعليم والطالب عثمان شعالن رئيس الجامعة وا.د عاطف حسين نائب رئ

وإشراف ا.د نادية محمد طه عميدة كلية التمريض وبحضور كال من ا.م.د جمالت مصطفى 

االحترازية متمنين التوفيق  مديرة المعهد و د. عايدة احمد وكيلة المعهد مع تطبيق اإلجراءات

 والنجاح ألبنائنا الطلبة والطالبات

 س الجامعي لشئون التعليم والطالب أ.د / عاطف حسين لتفقد سير زيارة معالي أ.د / نائب رئي

أعمال االمتحانات وااللتزام باإلجراءات االحترازية بكلية التمريض وقد رافقت سيادته كل 

من :ـ ا.د / عميد الكلية ا.د / رئيس الكنترول ،، ا.د / رئيس كنترول المادة ا.د / رئيس 

 كنترول الفرقة الثاني

 اليات المؤتمر لليوم التالي للمؤتمر الدولى لقسم تمريض النساء والوالدة بكلية الستكمال فع

 التمريض جامعة الزقازيق

 المؤتمر االفتراضي األول والدولي الثاني بعنوان Innovations in Obstetrics and 

gynecological nursing, 2021 ،0202االبتكارات في تمريض أمراض النساء والتوليد 

  م0202/ 0202عميد كلية التمريض على امتحانات الفصل الدراسي الثانى مرور 

 بدا امتحانات المعهد الفني للتمريض بفاقوس مع أتباع اإلجراءات االحترازية 

 صور بداية المؤتمر االفتراضي األول والدولي الثاني بعنوان Innovations in 

Obstetrics and gynecological nursing, 2021 رات في تمريض أمراض االبتكا

 0202النساء والتوليد،

  عالن يتشرف قسم تمريض النساء والوالدة_ كلية التمريض _جامعة الزقازيق بدعوتكم

 Innovations in Obstetrics لحضور المؤتمر االفتراضي األول والدولي الثاني بعنوان

and gynecological nursing, 2021 ء االبتكارات في تمريض أمراض النسا

 0202والتوليد،

  جامعة  -المؤتمر الدولى الثالث السنوى الرابع عشر )االفتراضى األول( لكلية التمريض

 الزقازيق 

  م0202جدول امتحان طالب الفرق االربعة لكلية التمريض الفصل الدراسى االثانى 

  جامعة الزقازيق  -المؤتمر الدولى الثالث السنوى الرابع عشر لكلية التمريض

 م06/5/0202،،05/5/0202

  0202-4-04قرار المجلس االعلى للجامعات بتاريخ 
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  تتقدم أسرة كلية التمريض وعلي رأسهم د نادية محمد طه بالشكر والتقدير لمعالي الوزير

األستاذ الدكتور ممدوح مصطفى سيد احمد غراب محافظ الشرقية لتهنٔية سيادته بتجديد الثقة 

 مة رٔييس الجمهورية ومعالي األستاذ الدكتور رئيس الجامعةفي فترة العمادة الثانية من فخا

  تتقدم كلية التمريض متمثلة فى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتهنئة

والمباركة للطالبة / أمنية جمال الحسيني ) الطالبة بالفرقة الثانية بالكلية( بتأهلها للتصفية 

بالمسابقة الخاصة بالمدونة الماسية الخاصة بالمشروع النهائية على مستوى الجمهورية 

 الوطني للقراءة متمنين لها المزيد من التقدم والنجاح

  0202-0202إحصائيات امتحانات كلية التمريض لدور يناير 
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