مجموعات العملى لمادة ادارة التمريض الترم االول لعام 2018

المستشفى

االسم
د/نورامهدى
أ/ضحى على السيد
د /نوران نبيل
أ/فتحيه سعيد
د  /هناء عبدهللا
د /هبة صبحى
أ/ابتسام نبيل

مستشفى السالم
مستشفى الباطنة
مستشفى الجراحة

د/محمد عادل
د/أشرف امين
د/آية خاطر
أ/سحر محمود
د /ايه اسماعيل
أ/داليا الدمرداش

مستشفى قلب وصدر
مستشفى الجراحة
مستشفى مبارك

المسئول عن العملي  :د /حنان مصيلحي

د /نورا مهدى
المسئول عن شئون االمتياز :د  /عائشه العربي
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جامعة الزقازيق
كلية التمريض

الخطة الدراسية لقسم ادارة التمريض لطالب الفرقة الرابعة للعام الدراسى 2019-2018
(نظام حديث)
االسم
د/مها عابدين
االحد 9/23
د/مها عابدين
االحد 9/30
د /وفاء مصطفي
االحد 10/14
د /وفاء مصطفي
االحد 10/21
د /حنان مصيلحى
االحد 10/28

عنوان المحاضرة
1. Introduction to nursing management
2. Planning
3. Models of patient care delivery system
4. Record & Report
5. Time scheduling

السبت 11/3
ا.د/سحر حمدى
االحد 11/4
د /فاطمه جوده
االحد 11/11
د /عزه عبدالدايم
االحد 11/18
د /عائشة العربى
االحد 11/25
د /فاطمه جوده
االحد 12/2
د /عزه عبدالدايم
االحد 12/9
د/عائشة السيد العربي
االحد 12/16
د/حنان مصيلحي
االحد 12/23
ا.د/سحر حمدى
االحد 12/30

Med term exam
6. Performance Appraisal
7. Materials resources management
8. Staff development
9. Supervision
10.Quality
11.Organizing and organizational structure
12.Directing
13.Staffing
14.Leadership
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اليوم

عنوان المحاضرة

العملى

االسبوع االول
االحد ()9/23

Introduction to
nursing
management

Unit assessment

د/مها عابدين

االسبوع الثانى
االحد ()9/30

Planning

Kardex

د/مها عابدين

االسبوع الثالث
االحد ()10/7

Models of patient
care delivery
system
Materials
resources
management

المحاضر

Assignment

د/وفاء مصطفى

& Equipment
Supplies

د /فاطمه جوده

االسبوع الخامس
ا االحد ()10/21

time scheduling

Roster

د /حنان مصيلحى

االسبوع السادس
االحد ()10/28

Performance
Appraisal

االسبوع السابع
االحد ()11/4

Record& Report

االسبوع الثامن
االحد ()11/11

staff development

Performance
Appraisal
& Record
Report
Program of
staff
development

ا.د/سحر حمدى

االسبوع الرابع
االحد ()10/14

االسبوع التاسع
االحد ()11/18
االسبوع العاشر
االحد ()11/25

االسبوع الثانى عشر
االحد ()12/9
االسبوع الثالث عشر
االحد ()12/15
االسبوع الرابع عشر
االحد ()12/23

د/عزه عبدالدايم

Supervision

Supervision

د /عائشة العربى

Quality

Quality

د /فاطمه جوده

Organizing and
organizational
structure

Seminar

االسبوع الحادى عشر
االحد ()12/2

د/وفاء مصطفى

Directing
Staffing

Practical
exam

Leadership
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د /عزه عبدالدايم
د /عائشة العربى
د /حنان مصيلحى
ا.د/سحر حمدى

كلية التمريض

الخطه الدراسيه لماده اداره التمريض ( نظام قديم) للعام الدراسي  2019-2018الترم االول
االسم
د/مها عابدين
االحد 9/23
د/مها عابدين
الثالثاء9/25
د/وفاء مصطفى
الثالثاء10/2
د /وفاء مصطفى
الثالثاء 10/9
د /عزه عبدالدايم
الثالثاء10/16
د /عزه عبدالدايم
الثالثاء 10/23
ا.د/حنان مصيلحي
الثالثاء10/30
د /حنان مصيلحي
الثالثاء11/6

عنوان المحاضرة
Introduction to nursing management
planning
Role of head nurse
Models of patient care delivery system
Organizing - Organizing structure
Staff development
Staffing
Time schedule

الثالثاء11/13
د/فاطمه جوده
الثالثاء11/20
د/عائشه السيد
11/27
د/عائشه السيد
الثالثاء12/4
د/سحر حمدى
الثالثاء12/11

Mid-term Exam
Material resources management
Employment procedure
Decision making
Risk management
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اليوم
االسبوع االول
االحد ()9 /23
االسبوع االول
الثالثاء ()9/25
االسبوع الثانى
الثالثاء ()10/2
االسبوع الثالث
الثالثاء ()10/9
االسبوع الرابع
الثالثاء ()10/16
االسبوع الخامس
الثالثاء ()10/23
االسبوع السادس
الثالثاء ()10/30
االسبوع السابع
الثالثاء ()11/6
االسبوع الثامن
الثالثاء ()11/13
االسبوع التاسع
الثالثاء ()11/20

عنوان المحاضرة
Introduction to
nursing
management

العملى

االسم

Unit assessment

د/مها عابدين
د/مها عابدين

Planning
Kardex

Role of head
nurse
Models of patient
care delivery
system
 OrganizingOrganizing
structure

د/وفاء مصطفى
د/وفاء مصطفى
Assignment
د/عزة عبد الدايم

Staff
development

Staff development

د/عزه عبد الدايم
د/حنان مصيلحي

Staffing
Roster

د/حنان مصيلحي

Time schedule
Midterm
Material
resources
management
Employment
procedure

االسبوع العاشر
الثالثاء ()11/27
االسبوع الحادي عشر
Decision making
الثالثاء ()12/4
االسبوع الثاني عشر
Risk
()12-11
management

& Equipment
supplies

ا.م.د/فاطمه جودة

Seminar

د/عائشه السيد
د/عائشه السيد

Practical exam
ا .د /سحر حمدي
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جامعة الزقازيق
كلية التمريض

الخطة الدراسية لقسم ادارة التمريض لماده اداره الصحة العامه لطالب الفرقة الرابعة للعام
م ترم اول2019-2018 الدراسى

عنوان المحاضرة

االسم

1. Introduction to public health administration
2. Assessment and strategic planning
3. Team Building

مها عابدين/د.م.ا
9 -29 السبت
وفاء مصطفى/د
10 – 6 السبت
عائشه السيد/د
10 – 13 السبت

4. Human resources management
• Job description
• Job analysis

حنان مصيلحي/د
10 – 20 السبت

5. Legal, ethical, and safety issues in the
healthcare workplace

فاطمه جوده/ د.م.ا
10 - 27 السبت

6. Community preparedness:
terrorism

disaster and

11/10 السبت

Med-term Exam
7. Health management information system
8. Environmental and occupational health
9. Communication
administration

سحر حمدى/د.ا
11 -3 السبت

in

public

health

10. Evaluation of public health interventions

رئيس القسم
 د فاطمة جوده.م.ا
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 عزة عبد الدايم/د
11 -17 السبت
حنان مصيلحي/ د
11 -24 السبت
وفاء مصطفى/د
12 -1 السبت
عائشه السيد/ د/
12 -8 السبت

جامعه الزقازيق
كليه التمريض

الخطه الدراسيه لقسم اداره التمريض لطالب الماجستير للعام الدراسي
2018-2019

الترم

الترم االول

الماده

أسس اإلدارة

طرق التدريب على
الخدمات التمريضيه

االسم
اد /سحر حمدى السيد
د/عزة عبد الدايم
ا.د /سحر حمدى السيد
د/وفاء مصطفى

ا.م.د /مها عابدين
الترم الثالث

ندوات فى اداره التمريض

ا.د/سحر حمدي
ا.م.د /فاطمه جوده

عدوى المستشفيات

طرق بحث
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ا.د /سحر حمدى السيد
د/وفاء مصطفى
ا.م.د/فاطمة جودة
د/عزة عبد الدايم

جامعه الزقازيق
كليه التمريض

الخطه الدراسيه لقسم اداره التمريض لطالب الدكتوراه للعام الدراسى
2018-2019
الترم

الماده
االتجاهات الحديثة فى
التمريض

الترم االول

تخصص عام فى ادارة
التمريض

تخصص دقيق فى ادارة
التمريض

8

االسم
اد /سحر حمدى السيد
د/مها عابدين
د/فاطمة جودة
اد /سحر حمدى السيد
د/مها عابدين
د/فاطمة جودة
اد /سحر حمدى السيد
د/مها عابدين
د/فاطمة جودة

مهام القسم 2019-2018
االسم
نورا مهدي
فتحيه سعيد
ايه خاطر
ايه اسماعيل
د /عائشة السيد العربى
محمد عادل
اشرف امين
داليا الدمرداش
نوران نبيل
سحر محمود
هناء عبدهللا
د /عائشة السيد العربى
د /حنان مصلحى
هبه صبحى
ابتسام نبيل
نورا مهدي
اشرف امين
نوران نبيل

المهام
ملف الدراسات العليا

التوقيع

ملف القسم

مجالس القسم
مسئول االمتياز
االشراف علي العملي
غياب وحضور الهيئة
المعاونة بالقسم
معيار الممارسات العادله
شكاوي الطالب

معيار االزمات والكوارث واالشراف علي االمتياز مسؤلية كل اعضاء الهيئه
المعاونه بالقسم
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مجموعه ()1
د/نورامهدى  -د/ضحى السيد  -د /نوران نبيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

اسم المستشفى

اسم الطالب
ابتسام مصطفى امين على
ابرار محمد عبدالغنى محمدالهادى
ابراهيم احمد السيد نصرهللا
ابراهيم على ابراهيم عبدالبارى
ابراهيم محمد ابراهيم صديق محمد
احمد السيد سويلم سليمان
احمد جمال كساب السيد
احمد جمال محمد عبدالحميد
احمد حسن محمد علي حسن
احمد خالد عبدالمجيد عبدالعال محمد
احمد رمضان الشرقاوى عبدالحميد خليل
احمد محمد حسن قطب حسن عطيه
احمد محمد عبدالكريم على
احمد محمد فرج عبدهللا
احمد هشام محمد عبدالوهاب
ازهار سعيد صدقى فرحات
اسراء السعيد احمد اسماعيل ذكى
اسراء السيد السيد عطيه عزب
اسراء جمال جودة خليل مرسي
اسراء جودة غنيمي مصطفي
اسراء حسن عبد الحميد عبد هللا
اسراء حلمي عبدالحميد علي
اسراء خالد حسين محمد حسن
اسراء رضا ابو بكر محمد حفناوي
اسراء رضا اسماعيل على إمبابى
اسراء رمضان محمد المحسوبى
اسراء سعيد الشحات محمد البنا
اسراء طارق عبد الرحمن رشدى
اسراء عبدالقادر احمد عبدالقادر
اسراء عبدالنبي ربيع محمد
اسراء على الشبراوى على سالم
اسراء على عبداللطيف سالم
اسراء ماهر رزق محمد عبده
اسراء مجدي محمد عوض هللا الغرباوى
اسراء محمد احمد محمد
اسراء محمد السيد عبدالمجيد
ابتسام مصطفى امين على

مستشفى السالم
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مجموعه ()2
د /ايه اسماعيل
د /داليا الدمرداش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

اسم المستشفى

اسم الطالب
اسراء محمد شعبان سالم محمد
اسراء محمد عبدهللا محمود
اسراء محمد عبدالمنعم محمد
اسراء محمد على احمد يحى
اسراء محمد لطفى محمد مصطفى
اسراء نبيل عبدالعزيز محمد مصطفى
اسراء يوسف محمد احمد النورى
اسالم السيد ابراهيم سليم
اسالم السيد عبدالعاطى امين
اسالم رمضان محمد محمد حسن
اسالم عبدهللا محمد المتبولى عبدهللا الديب
اسالم عبدالناصر عبدالبر حسين
اسالم محمد عطيه عبدالغنى السيد
اسماء ابراهيم محمد عبدالرحيم
اسماء ابراهيم محمد محمد
اسماء احمد محمود احمد سيد احمد
اسماء حسين عبد الخالق على
اسماء دسوقى شلبى راشد
اسماء رسالن عيسي عبدالكريم
اسماء سمير محمد ابراهيم طلب الحواجري
اسماء شوقى ابراهيم عبدهللا زيدان
اسماء صالح ابراهيم السيد
اسماء صالح عبدالرحمن تهامى مناع
اسماء عبدالرازق حمزة سليم
اسماء عبدالمحسن محمد عطيه
اسماء عطية عبدالحميد حنفى
اسماء محمد االحمدى محمد عوض هللا
اسماء محمد السباعى عبد الغنى
اسماء محمد حمدى احمد
اسماء محمد ضيف غريب
اسماء محمود فوزى محمد
اسماء يس عباس احمد الزنكلوني
اشرف محمود السيد سالم الجوهرى
االء ابراهيم احمد محمد دياب
االء احمد السيد اسماعيل
االء احمد عبدهللا حسن البراوي
اسراء محمد شعبان سالم محمد

مستشفى مبارك
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مجموعه ()3
د /ايه خاطر د /سحر محمود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

اسم المستشفى

اسم الطالب
االء اسماعيل اسماعيل عبدالعال
االء سعيد حسينى عطية شاهين
االء عبدالرحمن خليل عبدالرحمن
االء محمد عبدالحق محمد
االء محمد عبدالفتاح حسن حربى
االء محمد عبداللطيف مصطفى
االء محمد موسى عطيه
الحسناء مصطفى احمد عسر
الزهراء حسن صادق حسن
السيد احمد السيد ابو هاشم مصطفى
السيد سعود اسباق سالم
السيدة محمد السيد السيد
الشيماء خالد محمود محمد حسن
الهام السيد عبدالرحيم بيومى
امانى الحسينى محمد محمد
امانى عادل احمد اسماعيل
امانى محمد عبدالمنعم مصطفى
امل امين محمد عبدالحليم محمد
امل صبري السيد الدمرداش
امل عماد حمدى سالمه خفاجي
امل محمد محمود محمد عوض هللا
امنية عبده على خليل
امنية عطيه بيومى ابراهيم
امير حسن محمد حسين
اميره ابراهيم طلبه عبد السالم
اميره عاطف عبدالحفيظ السيد
اميره عبدالفتاح عبدالخالق عبده
اميره محمد عبدالرحمن محمد عبدالحليم
اميره محمد فكرى محمد
اميره محمد محمد نصر
اميره مصطفى محمد رمضان
ايات فرحات على فرحات محمد
ايمان احمد عبدالمجيد عبدالفتاح عفيفى
ايمان اشرف ابراهيم احمد عامر
ايمان السيد ابراهيم محمد على
ايمان السيد السيد محمد التطاوى
االء اسماعيل اسماعيل عبدالعال

مستشفى الجراحة
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مجموعه ()4
د /ابتسام نبيل د /هبه صبحي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

اسم المستشفى

اسم الطالب
ايمان السيد عبدالحليم عبدالعزيز
ايمان السيد محمد محمد عوض هللا
ايمان العابد محمد إبراهيم
ايمان خليل فايز محجوب خليل
ايمان سعيد عبدالرحمن محمد
ايمان عبدالفتاح السيد عباس احمد الصعيدى
ايمان محمد جوده محمد السيد مطر
ايمان محمد عبدالهادى ابراهيم عيسى
ايمان محمد محمود السيد
ايمان محمد معتمد احمد عطية
ايمان محمود محمد التهامى احمد
ايمان مدحت احمد ابراهيم
ايمن فكرى محمد سليم شحاتة
ايناس ابراهيم على عنان
ايناس بكرى عبدالمعبود ابراهيم
ايناس رضا عبدالرحمن غريب
ايناس عبدالرءوف محمد مصطفى
ايه ابراهيم سعيد ابراهيم حسين
ايه ابراهيم عبدالهادى محمد السيد
ايه احمد السيد على
ايه احمد محمود على عطيه سمهود
ايه اسامه عبدالعزيز عبدهللا
ايه اشرف الشحات عبدالرحمن
ايه السيد محمد السيد
ايه السيد مصطفى هالل خضر
ايه ثروت عبدهللا عثمان
ايه جالل قطب احمد
ايه جمال فهمى مصطفى محمد
ايه خالد محمد عبدالفتاح سيد احمد
ايه خالد محمد عبداللطيف
ايه رضا الحسينى موسى ابوموسي
ايه رضا عبدالحميد عبدالعزيز
ايه طه عبدالفتاح عبدالحليم
ايه عالء فوزي السيد
ايه عالء محمد عبدالقادر
ايه محمد االحمدى محمد عوض هللا
ايمان السيد عبدالحليم عبدالعزيز

مستشفى الجراحة
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مجموعه ()5
د /هناء
د/فتحيه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

اسم المستشفى

اسم الطالب
ايه محمد حسن ديدامونى
ايه محمد شحاته السيد سليمان
ايه محمد محمد الخطيب
ايه محمد محمد فتحى
ايه محمد محمد نصرهللا نصار
ايه محمد مصطفى محمد عسكر
ايه محمود محمد محمود عبدالهادى
بدور عبد الرحمن السيد عبد الرحمن
تقى عبدالكريم احمد عبدالواحد
جهاد محمد عبدالفتاح عبدالعاطى
حليمه السيد مصطفى ابراهيم
حنان ابراهيم احمد محمد ابراهيم عثمان
حنان السيد عبدالعزيز محمد غنيمى
حنان سليمان على ابراهيم
حنان صالح عبد الوهـاب عرفات
حنان عبدالعاطى احمد السيد
حور على عبدالباسط على عثمان
خالد محسن رزق محمد احمد
خالد محمد عبدهللا عبدهللا
خلود الشبراوى محمود السيد مرسى
خلود خالد الهادى سليمان
خلود سعيد أحمد الشحات
خلود عبدالحميد على عبدالحميد جبر
داليا على عبدالعزيز على شريف
دعاء السيد على محمد الفداوى
دعاء حسن السيد سالم احمد شعبان
دعاء رضا حسن عبدالحميد عطوة
دينا على عبدالعزيز على شريف
دينا محمد السيد ابراهيم
رانا رجب حسن ديدامونى
راندا ابراهيم محمد ابراهيم
راندا غانم محمد غانم ذكري
رانيا حسن رمضان حسن االمام
رانيا سعيد السيد محمد السيد الصباغ
رانيا صفوت عبدالسميع محمد طواش
ايه محمد حسن ديدامونى
ايه محمد شحاته السيد سليمان

مستشفى الباطنة
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مجموعة  ( community 6نظام قديم )
د /اشرف امين – د /محمد عادل
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اسم المستشفى

اسم الطالب
ابراهيم شريف ابراهيم ولى الدين
ابراهيم محمد المغاورى ابراهيم بندارى
احمد ثروت جمال محمد
احمد سالمه محمد سالمه
احمد عبدالحميد ابوالفتوح فياض
احمد علي محمد حسن
احمد فتحى عبدالرحمن محمدعلى سعد
احمد محمد عبدالقادر محمد
احمد محمد نجيب محمد مهدى
اسراء شبل منير عبدالعزيز
اسماء شعبان عيسي السيد المسلمي
اسماء فرج ابراهيم فرج سليمان
اسماء فريد فوزى عبدالهادى
االء السيد ابراهيم محمد
االء بشري عبدالستار عبداللطيف
االء حمدى محمد عبده عبدهللا
االء محمد حسن احمد
البدري اسامه محمد عزت صالح
اماني سعيد محمد وصفى
امنيه احمد ابراهيم حسن
امير ابراهيم عبدالعزيز على محمد
اميره عبدالرحمن محمد حسن الهوارى
اميره عبدالكريم عبدهللا محمد
ايمان ابراهيم بيومي محمد
ايمان عبدهللا محمد عبدهللا المهدى
ايمان محمد حسن إبراهيم
ايمان محمد محمد محمد ابراهيم
ايمان محيسن على عبدالعزيز خليل
ايه الفى عبدهللا االلفى
ايه عبدالحميد حسن عبدالحميد
بهاء الدين فتحى عبدالرازق خليل
جمال عبدالناصر محمد خواص
حامد احمد حامد محمد عطا
خلود عثمان محمد السيد احمد
دعاء رمضان عبدهللا محمد

مستشفى قلب وصدر
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مجموعة  ( psychiatry 6نظام قديم )
د اشرف امين -د محمد عادل
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

اسم المستشفى

اسم الطالب
دعاء عمر هريدى مرسى
رانيا شعبان محمود محمد
رانيا عبدالحفيظ مرسى محمد موسى
رانيا لطفى على مرسى
ريهام احمد اسماعيل احمد
ساره عيد الشربينى احمد الشربينى
ساره محمد عوض عبدالسالم
سعيد محمود ابراهيم سيد احمد
سميرة رأفت نظيم عطيه
شيماء سامي حسن حسن
عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم
عبدالعزيز محمدعبدالعزيز جاد
على رمضان عبدالعال عبدالعال
فاطمة محمد ابراهيم عبدالفتاح
فاطمة محمد عبدهللا عبدالمنعم
فاطمه عبدالرحمن عطيه ابراهيم
محمد احمد محمد السيد السيد
محمد اسماعيل حسن محمدابراهيم
محمد الشحات احمد ابراهيم على
محمد حامد عبدالعال ابراهيم سرحان
محمد خالد محمد حسن محمد
محمد رجب محمود عبدالمطلب مصطفى
محمد عادل عبدالحليم محمد
محمد عبدالحليم السيد محمد
محمود مجدى محيى محمد عبدهللا
منار عبدالعزيز عبدهللا حسانين
منال محمود عبدالعاطى عبدالغنى
منى عبدالنبى سيد احمد
نجوى شعبان محمد على
نرمين السيد عامر سليم عامر
نورا مأمون رمضان عطيه
هاجر عوض هللا شاكر عوض هللا عبدالجواد
هاله مصطفى حسنين الدسوقى الشعراوى
هند الشحات بركات عمر الصعيدى
هند سعيد يوسف محمد سباعى
والء السيد محمد متولي
ياسمين محب محمد عبدالحافظ

رئيس القسم
ا.م.د /فاطمة جودة
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