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 البوابة االلكترونية

 0202/0200 الثانىتقرير عن ماتم انجازه خالل الفصل الدراسي 

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

 وتم النشر على المركز االعالمى بكلية التمريض على الفيسبوك 0200/  0202 الثانى

 الكترونية ونسخة ورقية مصورة من موقع الكلية بالموضوعات التى تم نشرهارفق نسخة م

 األقسام العلمية:أوال: 

 مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه باألقسام العلمية: 

  0/ 2مناقشة رسالة الماجستير للباحثة ايه اسماعيل بقسم ادارة التمريض يوم الثالثاء الموافق /

 بكلية التمريض بقاعة المناقشات 0200

  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة أسماء حسن على فرج بقسم تمريض الباطنى والجراحى يوم

 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية التمريض 8/0/0200الثالثاء الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستر للباحثة أسماء وحيد محمد سليم بقسم ادارة التمريض يوم األربعاء

 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية التمريض 9/0/0200الموافق 

  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة علياء عطية على حسن بقسم تمريض الصحة النفسية اليوم االحد

 0200/ 0/ 0٢الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة سعاد عبدهللا حسن بقسم تمريض الصحة النفسية اليوم الثالثاء

 تمام الساعة العاشرة بقاعة المناقشات بالكلية 09/3/0200الموافق 

  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث حازم السعيد عبدالجواد المدرس المساعد بقسم تمريض األطفال

 بقاعة المناقشات بالكلية 0200/ 5/ 21يوم االثنين الموافق 

 مساعد بقسم تمريض األطفال مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث حازم السعيد عبدالجواد المدرس ال

 بقاعة المناقشات بالكلية 0200/ 5/ 21يوم االثنين الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة هانم عبدالرازق احمد بقسم تمريض الصحة النفسية اليوم االثنين

 بقاعة المناقشات بالكلية 03/5/0200الموافق 

 يل بقسم تمريض صحة المجتمع االحد الموافق مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة نهلة محمد نب

 بقاعة المناقشات بكلية التجارة تمام العاشرة صباحا 09/5/0200
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  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة الهام عبدالعزيز السيد بقسم ادارة التمريض االثنين الموافق

 تمام الساعة العاشرة بقاعة المناقشات بالكلية 23/1/0200

 ماجستير للباحث اسامة صالح المعيد بقسم تمريض الباطنى والجراحي االثنين مناقشة رسالة ال

 تمام الساعة العاشرة بقاعة الدراسات العليا بالكلية 23/1/0200الموافق 

 الدراسات العلياثانيا :

 0202( ثانى)فصل دراسي والدكتوراه  الجدول الدراسي وجدول االمتحانات لمرحلة الماجستير-

0200 

 0200/  0202ستيرالترم الثانى خطة الماج 

  0200/  0202خطة الدكتوراه الترم الثانى 

 0200-0202-جديده-الثاني-الترم-العليا-للدراسات-الدراسية-الخطة 

  المؤتمر االفتراضي الدولى االول بكلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة اعالن

 0202/ فبراير  03 -00الشارقة 

 0203 -0200ات المجتمعية بالواليات المتحدة للعام األكاديمي برنامج الكلي 

  فتح باب الحجز االلكترونى للبرنامج التدريبي )اعداد القيادات الجامعية للترشح لمنصب عميد

 0200/  3/  08حتى  3/ 01كلية/معهد بالجامعة خالل الفترة من يوم السبت الموافق 

 تدريبي )اعداد القيادات الجامعية للترشح لمنصب عميد فتح باب الحجز االلكترونى للبرنامج ال

 0200/  3/  08حتى  3/ 01كلية/معهد بالجامعة خالل الفترة من يوم السبت الموافق 

  من قانون تنظيم الجامعات 202تعديل المادة 

  فتح باب التقدم لالعالن الثامن الخاص بمنحة التدريب لمدة فصل دراسي واحد من ثالثة الى

 أشهر و المهمات العلمية لمدة ستة أشهربالواليات المتحدة األمريكيةأربعة 

 جائزة على القرم )مؤسس جامعة الزيتونة األردنية( للتميز واالبتكار 

  هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار  اعالنSTDF  عن فعالية على اإلنترنت بعنوان  “

Open Access for Egypt” صباًحا 22مايو الساعة  32 يوم اإلثنين الموافق 

 الوحدات بالكليةرابعا: 

 وحدة القياس والتقويم -2

 0200-0202 الثانى الدراسي الفصل للتمريض الفنى بالمعهد تصحيحها تم التى المواد عن تقرير 

 0200-0202 الثانى الدراسي الفصل التمريض بكلية تصحيحها تم التى المواد عن تقرير 

 0200-0202 الثانى الدراسي الفصل فاقوس بمعهد تصحيحها تم التى المواد عن تقرير 
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 وحدة الجودة -0

 0200-1-21 الفنى الدعم زيارة 

  3اجتماع أد عاصم مع رؤساء معايير الجودة لمراجعة الدراسة الذاتية وملفات الجوده الخميس 

 0200مارس 

 معيار التخطيط االستراتيجى

  تحديث   بقاعة المناقشات بكلية التمريض  عن: 8/3/0200اليوم الثالثاء الموافق عمل عقد ورشه

تحديث  تحديث السياسات,  تحديث القيم,  تحديث االهداف االستراتيجيه,  رؤيه ورساله الكليه 

 السمات التنافسيه )االطراف المجتمعيه(

 والرساله  تحت اشراف أ.د/ ماجدة عطية مدير المعيار يوم الثالثاء  الرؤيه تحديث رشه عقد و

بقاعة المناقشات بالكلية وحضور أ.د/ أمانى صبحى سرور وكيل الكلية   8/0/0200 فق الموا

 المعاونه بالكلية والهيىه التدريس هيىه للدراسات العليا والبحث العلمى ورؤساء األقسام و اعضاء

   عقد ورشة عمل بعنوان "التعليم التمريضي المبنى على الجدارات" ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

 بقاعة المناقشات بالكلية 2٢/5/0200يوم الثالثاء الموافق 

 معيار الدراسات العليا

 وثيقة وآلية التعريف ببرامج الدراسات العليا 

 آلية جذب الطالب الوافدين 

 المعايير األكاديمية لبرامج الدراسات العليا 

 اإلجراءات التصحيحية لجذب الطالب الوافدين 

 اديميةاجراءات تبنى المعايير األك 

 األطفال تمريض قسم البرنامج  و المقرر توصيف 

 النفسية الصحة تمريض والبرنامج المقرر توصيف 

 المسنين تمريض قسم مقررات وتقرير توصيف 

 معيار الطالب والخريجين

  0202/0200دليل الطالب للعام الجامعى 

 معيار القيادة والحوكمة

 الهيكل التنظيمى لكلية التمريض 

  0202/0202تقييم القيادات االكاديميه و االداريه بالكليهتحديث معايير 

  0202-0229معايير تقييم القيادات االكاديميه و االداريه بالكليه 
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 معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

  0229تقرير تحليل الفجوة 

 لجنة دراسة الفجوة 

  القائم على الكفاءةمصفوفة أساليب وقواعد التقييم الملتحق بها في البرنامج 

  022٢توصيف برنامج التمريض 

 توصيف برنامج التمريض المبنى على أساس الكفاءة 

  0202-0202مصفوفة البرنامج لمرحلة البكالوريوس المبنية علي الكفايات 

 مصفوفة تطببق المعابيير القومية اأالكاديمية القياسية لبرامج قطاع التمريض ااالصدار الثانى 

(NARS -2017) مع العىاصر األساسية المنية على الكفايات للمقررات 

 مصفوفه توافق اهداف البرنامج مع رساله الكليه 

 معايير اختيار المراجع الداخلى والخارجى 

 معايير اختيار مسؤول المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية 

  0202-0202المعايير األكاديمة والبرامج  -الدراسة الذانية 

 0229 - 0228وير والتحسين خطة التط 

  0228 - 022٢خطة التطوير والتحسين 

  0202 - 0229خطة التطوير والتحسين 

  0202 - 0202خطة التطوير والتحسين 

  0229-0228تقرير البرنامج 

  0202- 0229تقرير البرنامج 

  0202- 0202تقرير البرنامج 

  عن الخطة التنفيذية للعام خطة تحسين وحدة ضمان الجودة في ضوء تقرير االنجاز المقذم

 0229-0228الجامعى 

  خطة تحسين وحدة ضمان الجودة في ضوء تقرير االنجاز المقذم عن الخطة التنفيذية للعام

 0202- 0229الجامعى 

  خطة تحسين وحدة ضمان الجودة في ضوء تقرير االنجاز المقذم عن الخطة التنفيذية للعام

 0202- 0202الجامعى 

 0229 - 0228ن خطة التحسين تقرير االنجاز ع 

  0202 - 0229تقرير االنجاز عن خطة التحسين 

  0202 - 0202تقرير االنجاز عن خطة التحسين 
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة -3

 الشكاوى-مع-التعامل-آلية 

 التعريفية-الندوة-تقرير 

 0202-العنف-مناهضة-وحدة-تقرير 

 المراة-حقوق-ورشة-تقرير 

 العنف-هضةمنا-وحدة-تنفيذية-خطة 

 المراة-ضد-العنف-مناهضة-وحدة-دليل 

 الشكاوى-صندوق 

 الخريجين متابعة  وحدة -4

  0202دليل الخريجين 

  عقد دورة تدريبية للخريجين عن مكافحة العدوى بالمستشفيات يوم االحد القادم الموافق

 في تمام الساعة التاسعة والنصف بقاعة الدراسات العليا بالكلية 01/0/0200

 0202- 0228يانات الخريجين كلية التمريض فى قاعده ب 

 دورة infection control  د/ إيمان على متولى 0٢/0/0200التحكم العدوى 

  عقد ندوة بعنوان " جودة الرعاية التمريضية والجودة الشاملة"وذلك يوم األحد الموافق

 ام الساعة العاشرة صباًحابقاعة الدراسات العليا بكلية التمريض في تم 00/5/0200

 المستمر التمريضي التعليم وحدة -5

 اعالن عن دورات التعليم التمريضي المستمر 

  تمام الساعة العاشرة بقاعة المناقشات بالكلية 0200/ ٢/ 3عقد دوره التحكم في العدوي األحد 

  لدراسات تمام الساعة العاشرة بقاعة ا 0200/ ٢/ 4عقد دوره امان وسالمه المريض االثنين

 العليا بالكلية

  تمام الساعة العاشرة بقاعة المناقشات بالكلية 0200/ ٢/ 5عقد دوره االسعافات األولية الثالثاء 

 النفسي و الدعم االرشاد وحدة -6

 الرؤيه والرساله واألهداف 

 بروشور وحدة االرشاد والدعم النفسي 

 بنر وحدة االرشاد و الدعم النفسي 

 عم النفسياليحة وحدة االرشاد والد 

 لالستشارة-الوحدة-الى-التحويل-تعبئة نموذج 

  للطالب-وجماعي-فردي-نفسي-ارشاد 
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 تقرير وحدة االرشاد النفسي 

 االثارالنفسيه لفيروس كرونا 

 للطالب-النفسى-والدعم-االرشاد-وحدة 

 مراحل وارشادات التعامل مع أزمة فيروس كورونا 

 تقرير ورشة االدمان 

 أنشطة البيئة : خامسا: 

  الوفد الممثل لجامعة الزقازيق بقيادة األستاذة الدكتورة نهلة الجمال )وكيل الجامعة لشؤون البيئة

 (وخدمة المجتمع

  عقد الندوة الطالبية بعنوان )التغيرات المناخية وآثرها علي بيئة جمهورية مصر العربية( اليوم

 32/3/0200األربعاء الموافق 

 22/4/0200الواقع والمستجدات " اليوم األحد الموافق  ندوه تحت عنوان " علم نفس التمريض 

 في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا بكليه التمريض

  ندوه تحت عنوان " المسئولية االجتماعية للتمريض"في  2٢/4/0200أقيمت يوم االحد الموافق

 تمام الساعه الحاديه عشر صباحا بكليه التمريض

  بعنوان "العالج الجماعي 04/4/0200عقد ندوة يوم األحد الموافق" 

  0200/ 24/5عقد ندوة بعنوان "االحباطات النفسية وعالقتها بالتطرف الفكري " اليوم السبت 

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق

  25/5/0200زيارة قسم تمريض المسنين دار المسنين بالغار اليوم األحد الموافق 

 ئة بختام فعاليات مهرجان البيئة التاسع عشر تحت احتفال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البي

بفاعة  04/5/0200شعار "معا لبناء االنسان .... الجمهورية الجديدة" اليوم الثالثاء الموافق 

 االحتفاالت الكبرى الساعة الحادية عشر صباحا

  1/ 8يوم األربعاء الموافق « التلوث البيئى وكيفية التعامل معه»سيعقد بمشيئة هللا ندوة بعنوان  /

 بكلية التمريض 0200

 وحدة ادارة األزمات ةالكوارث: 

  مشاركه لجنه الصحه المهنيه واالسعافات االوليه بوحده  29/3/0200تم اليوم السبت الموافق

في رئيس اللجنه د حنان مصلحي واعضاء اللجنه د اسراء اداره االزمات بالجامعه متمثله 

 حنفي. ود اسامه صالح في تجربه اخالء مبني رئاسه الجامعه في حاله حدوث طوارئ
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  استضافة كلية التمريض لدورة االسعافات االولية الخاصة بلجنة الصحة المهنية واالسعافات

رى وحدات ادارة األزمات والكوارث األولية بوحدة ادارة األزمات والكوارث بالجامعة لمدي

 بكليات ومعاهد الجامعة

 بروتوكوالت التعاون

 اتفاق اطارى للدعم بين كلية التمريض وكلية التربية جامعة الزقازيق 

 سادسا: رعاية الشباب : 

 اتحاد الطالب

  اإلنتهاء من الدور النهائي من مسابقة 0٢/0/0200تم اليوم األحد الموافق The golden 

mind 

  0200فبراير  08اإلنتهاء من مسابقة الطالب المثالي يوم االثنين الموافق 

  أقامت اللجنة الفنية ورشة فنية لتعليم الطالب أساسيات الرسم وشرح كيفية استخدام األدوات

في الدور الخامس  2في تمام الساعة  23/3/0200وبداية مرحلة التجارب األولية اليوم األحد 

 بمدرج )و( بالكلية

  قامت اللجنة الثقافية بتنظيم يوم ثقافي ترفيهي لعرض مواهب الطالب وترفيههم وذلك كان بداية

 0200مارس  1العرض يوم األحد 

  قامت لجنة الجوالة بتنظيم دورة تدريبية لعشيرة الجوالة لتدريبهم علي العمل الكشفية والمهارات

 الكشفية وروح العمل الكشفي

  إتحاد الطالب )اللجنة الثقافية ( مشاركة نخبة من طالب الكلية بعرض مواهبهم فى تاليف الشعر

 24/3/0200وااللقاءاالثنين الموافق 

  24/3/0200جامعة الزقازيق االثنين الموافق  -فاعليات اليوم الرياضي بكلية التمريض 

  مارس  02اليوم األحد الموافق  0200بدء فاعليات الدوري الداخلي لكرة القدم بالكلية لعام

 مساءاً  2والتي تستمر لمدة إسبوع بملعب كلية الهندسة الساعة  0200

  بمناسبة عيد األم 00/3/0200احتفال كلية التمريض اليوم الثالثاء 

  شرح الجزء األول من الدورة التدريبية لإلسعافات  0200/  3/  01تم اليوم السبت الموافق

 األولية )الجزء النظري( بقاعة السمينار بكلية التربية

  تم بحمد هللا تعالي عقد حفل ختام األنشطة الطالبية وتم تكريم الطالب المتفوقين والمتميزين

 09/3/0200باألنشطة الطالبية يوم الثالثاء الموافق 
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  تعلن لجنة األسر الطالبية بإتحاد طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق عن بدء مسابقة طالبية

إلعداد بحث بعنوان "تنمية اإلتجاهات اإليجابية لدي طالب الجامعة لنبذ التطرف واإلرهاب 

 وتنمية المشاعر والوالء واإلنتماء للوطن

  تحت رعاية األستاذ الدكتور/ نادية محمد طه عميد الكلية قامت اللجنة اإلجتماعية باتحاد الطالب

 بتنظيم زيارة لدار أيتام

  تعلن اللجنة الثقافية بإتحاد طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق عن بدء المسابقة )القمية الثامنة

تحت  0200/0203( للتصوير الفوتوغرافي علي مستوي الجامعات المصرية للعام الجامعي 

 ." عنوان "افضل فديو وافضل صورة فوتوغرافية

 يتقدم إتحاد الطالب بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك 

 سابعا: شئون الطلبة        

  0200-0202 الثانىالفصل الدراسي  النهائية ختباراتوسير اال احصائية 

  0200 -0202 الثانىتعليمات هامة خاصة باالمتحانات  بكلية التمريض الفصل الدراسي 

  0200 - 0202لالربع فرق لعام  ثانىجدول امتحانات ترم 

 0200 – 0202 الفصل الدراسي الثانى جدول تدريس المحاضرات 

  0200-0202 الثانىخطة العملي والنظري الفرق األربعة باألقسام العلمية الفصل الدراسي 

 قرار وزارى بتفعيل نظام الساعات المعتمدة متضمنة قسم الحاالت الحرجة كلية التمريض 

 : البرامج الخاصة فى التمريضثامنا 

 البرنامج المكثف بكلية التمريض

  عقد حفل تكريم لطالب البرنامج المكثف فى التمريض 1/0/0200تم اليوم األحد الموافق 

  مايو  -فبراير  -جدول محاضرات الفصل الدراسي الخامس بالبرنامج المكثف فى التمريض

0200 

  مايو  -فبراير  -جدول محاضرات الفصل الدراسي الرابع بالبرنامج المكثف فى التمريض

0200 

  مايو  -فبراير  -جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى بالبرنامج المكثف فى التمريض

0200 

  مايو  -فبراير  -جدول محاضرات الفصل الدراسي األول بالبرنامج المكثف فى التمريض

0200 
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  جدول االختبارات النهائية البرنامج المكثف المستوى الخامس الفصل الدراسي الثانى العام

 0200/  0202الجامعى 

  جدول االختبارات النهائية البرنامج المكثف المستوى األول الفصل الدراسي الثانى العام

 0200/  0202الجامعى 

  جدول االختبارات النهائية البرنامج المكثف المستوى الثانى الفصل الدراسي الثانى العام

 0200/  0202الجامعى 

  / اختبارات القدرات للطالب الجدد المتقدمين بالبرنامج المكثف فى التمريض / كلية التمريض

 بكلية التمريض 8/5/0200جامعة الزقازيق يوم األحد الموافق 

  0202/0200ظهور نتيجة لفصل الدراسي األول و الخامس بالبرنامج المكثف فى التمريض 

 التخصصي فى التمريضالبرنامج 

 عن البرنامج 

 رؤية ورسالة وأهداف البرنامج التخصصي فى التمريض 

  0200/  0202جدول الفرقة الثانية فصل دراسي ثانى بالبرنامج التخصصى 

  0200/  0202جدول المحاضرات بالبرنامج التخصصي الفصل الدراسي الثانى الفرقة األولى 

  تكريم اوائل الفرقة االولى والثانية لمادة تمريض الطوارىء والرعاية المركزة للعام الجامعى

0202 /0202 

  0202/ 0202تكريم اوائل الفرقة االولى والثانية لمادة تمريض النساء والتوليد للعام الجامعى 

  بالبرنامج التخصصي فى  0200-0202جدول االمتحانات النهائية الفصل الدراسي الثانى

 التمريض

  0200-0202أرقام جلوس طالب الفرقة األولى بالبرنامج التخصصي الفصل الدراسي الثانى 

  0200-0202أرقام جلوس طالب الفرقة الثانية بالبرنامج التخصصي الفصل الدراسي الثانى 

  0200جدول الفرقة االولى الفصل الدراسي الثالث البرنامج التخصصي 

  0200جدول الفرقة الثانية الفصل الدراسي الثالث البرنامج التخصصي 

 0200-0202عن تظلمات الفرقة األولى والثانية الفصل الدراسي الثانى  اعالن هام 

  0200-0202ظهور نتيحة الفرقة األولى والثانية بالبرنامج التخصصى 

 والندواتالمؤتمرات 

  جامعة  -كلية التمريض  -حضور عميد الكلية أ.د/ نادية محمد طه المؤتمر الطالبي الرابع

 0200/ 0/ 25-24أسيوط 
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  مشاركة كلية التمريض جامعة الزقازيق فى المؤتمر الطالبى البحثى الثامن لكلية التمريض

تحت عنوان "انتشار األوبئة  0200/ 3/ 22جامعة قناة السويس والذى عقد يوم الخميس 

 ."وفرص التغيير فى التعليم التمريضى

  وفد من طالب الكلية بالملتقي الطالبي األول  0200/  3/  01شارك اليوم السبت الموافق

 والمقام بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ

  في المؤتمر  0٢/3/0200مشاركة وفد من كلية التمريض جامعة الزقازيق األحد الموافق

 الطالبي الثاني والمقام بكلية التمريض جامعة حلوان

  بعنوان "العالج الجماعي 4/4/0200عقد ندوة يوم األحد الموافق" 

  ندوه تحت عنوان " المسئولية االجتماعية للتمريض"في  2٢/4/0200أقيمت يوم االحد الموافق

 تمام الساعه الحاديه عشر صباحا بكليه التمريض

  في  22/4/0200ندوه تحت عنوان " علم نفس التمريض الواقع والمستجدات " األحد الموافق

 تمام الساعه الحاديه عشر صباحا بكليه التمريض

  0200يونيه  5وفد كلية التمريض جامعة الزقازيق في المؤتمر الطبي اإلفريقى يوم األحد 

  مشاركة وفد من كلية التمريض جامعة الزقازيق لتمثيل الجامعة بالمؤتمر الطالبي الثاني المقام

بكلية التمريض بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بمشاركة كليات تمريض جامعات 

 مصر

 المصورة األحداث

  بدء المسابقة )القمية الثامنة ( للتصوير الفوتوغرافي علي مستوي الجامعات المصرية للعام

 ." تحت عنوان "افضل فديو وافضل صورة فوتوغرافية 0200/0203الجامعي 

  مشاركة وفد من كلية التمريض جامعة الزقازيق لتمثيل الجامعة بالمؤتمر الطالبي الثاني المقام

 بكلية التمريض بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بمشاركة كليات تمريض جامعات مصر

  0200-0202ظهور نتيجة الفرقة األولى الفصل الدراسي الثانى 

  /تهنىء عميد الكلية أ.د/ نادية محمد طه ووكالء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ترقى د

اماني سامي بدرجة أستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد وترقى لدرجة أستاذ مساعد كال من د / 

حنان مرسي , د /مرفت مصطفى من قسم تمريض النساء والتوليد, د/ايمان علي , د/ رحاب 

قسم التمريض الباطني والجراحي, د/ حسنات رمضان من قسم تمريض المسنين, د/  رجب من

عائشة السيد, د / حنان مصيلحي من قسم تمريض االدارة الف مبروك للجميع و بالتوفيق والنجاح 

 الدائم

  تم بحمد هللا مناقشة رسالة الماجستير للباحث اسامة صالح المعيد بقسم تمريض الباطنى

 تمام الساعة العاشرة بقاعة الدراسات العليا بالكلية 23/1/0200والجراحي االثنين الموافق 

  تم بحمد هللا مناقشة رسالة الماجستير للباحثة الهام عبدالعزيز السيد بقسم ادارة التمريض االثنين

 تمام الساعة العاشرة بقاعة المناقشات بالكلية 23/1/0200الموافق 
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  نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطالب يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى

 بكلية التمريض وكان فى استقبال سيادته ا.د/ نادية محمد طه عميد الكلية

  0200-0202ظهور نتيحة الفرقة األولى والثانية بالبرنامج التخصصى 

 على سير االختبارات  0200/ 1/  5مرور أ.د/ نادة محمد طه عميد الكلية اليوم األحد الموافق

 0202/0200النهائية بكلية التمريض الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 

  على سير االختبارات  0200/ 1/ 4مرور أ.د/ نادة محمد طه عميد الكلية اليوم السبت الموافق

 0202/0200النهائية بكلية التمريض للعام الجامعى 

  0202/0200ظهور نتيجة لفصل الدراسي األول و الخامس بالبرنامج المكثف فى التمريض 

  تم بحمد هللا مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة نهلة محمد نبيل بقسم تمريض صحة المجتمع االحد

 بقاعة المناقشات بكلية التجارة تمام العاشرة صباحا 09/5/0200الموافق 

  احتفال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بختام فعاليات مهرجان البيئة التاسع عشر تحت

بفاعة  04/5/0200شعار "معا لبناء االنسان .... الجمهورية الجديدة" اليوم الثالثاء الموافق 

 االحتفاالت الكبرى الساعة الحادية عشر صباحا

  0200-0202جدول امتحانات كلية التمريض جامعة الزقازيق الفصل الدراسي الثاني 

  استضافة كلية التمريض لدورة االسعافات االولية الخاصة بلجنة الصحة المهنية واالسعافات

األولية بوحدة ادارة األزمات والكوارث بالجامعة لمديرى وحدات ادارة األزمات والكوارث 

 25/5/0200بكليات ومعاهد الجامعة اليوم األحد الموافق 

  01/4/0200آخر يوم لتسليم األعمال يوم 

  الى  0٢مشاركة طالب المعهد الفني للتمريض بالزقازيق في حملة التطعيم ضد شلل االطفال من

 0200مارس  32

  الى  0٢مشاركة طالب المعهد الفني للتمريض بفاقوس في حملة التطعيم ضد شلل االطفال من

 0200مارس  32

  مشاركة كلية التمريض جامعة الزقازيق فى المؤتمر الطالبى البحثى الثامن لكلية التمريض جامعة

تحت عنوان "انتشار األوبئة وفرص التغيير  0200/ 3/ 22قناة السويس والذى عقد يوم الخميس 

فى التعليم التمريضى".و فوز الطالب اسالم محمود عبد الهادى بالمركز األول فى فقرة دورى 

 المعلومات على جميع ممثلى كليات التمريض

  حضور عميد الكلية أ.د/ نادية محمد طه ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع أ.د/ أمانى

 "حامد جاد الندوة الدينية بمناسبة "رحلة االسراء والمعراج

  بقاعة المناقشات بكلية التمريض عن: تحديث  8/3/0200عقد ورشه عمل اليوم الثالثاء الموافق

رؤيه ورساله الكليه , تحديث االهداف االستراتيجيه , تحديث القيم , تحديث السياسات تحديث 

 (السمات التنافسيه )االطراف المجتمعيه

  اإلنتهاء من الدور النهائي من مسابقة 0٢/0/0200تم اليوم األحد الموافق The golden mind 

  تكليف أ.د/ فاطمة محمد احمد عبدالفتاح األستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع للقيام

بأعمال رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة الزقازيق لمدة عام أكاديمي 

 0200/ 0/ 03اليوم 

  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة علياء عطية على حسن بقسم تمريض الصحة النفسية اليوم االحد

 0200/ 0/ 0٢الموافق 
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  تكليف أ.د/ فتحية عطية محمد عطية األستاذ المساعد بقسم تمريض الباطنى والجراحى للقيام

بأعمال رئيس قسم تمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض جامعة الزقازيق لمدة عام أكاديمي 

 0200/ 0/ 03اليوم 

  تكليف أ.د/ هناء حمدى على الزينى األستاذ المساعد بقسم تمريض الصحة النفسية للقيام بأعمال

/ 03رئيس قسم تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة الزقازيق لمدة عام أكاديمي اليوم 

0 /0200 

  تكليف أ.د/ أمانى حامد جاد محمد الغريب األستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد وكيال لشئوون

 البيئة وخدمة المجتمع بكلية التمريض جامعة الزقازيق

  تهنىء األستاذة الدكتورة نادية محمد طه )عميد الكلية( و أ.د. امانى صبحى وكيل الكلية للدراسات

العليا والبحث العلمي واعضاء هيئة التدريس د/ صباح هجرس لترقيها استاذ مساعد بقسم تمريض 

 0200/ 0/  03صحة المجتمع اليوم االربعاء الموافق 

 هام : عميد الكلية أ.د/ نادية محمد طه 

  جامعة أسيوط  -كلية التمريض  -حضور عميد الكلية أ.د/ نادية محمد طه المؤتمر الطالبي الرابع

24-25 /0 /0200 

  مناقشة رسالة الماجستر للباحثة أسماء وحيد محمد بقسم ادارة التمريض يوم األربعاء الموافق

 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية التمريض 9/0/0200

  تم بحمد هللا مناقشة رسالة الماجستير للباحثة أسماء حسن على فرج بقسم تمريض الباطنى

 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية التمريض 8/0/0200والجراحى يوم الثالثاء الموافق 

  0/ 2مناقشة رسالة الماجستير للباحثة ايه اسماعيل بقسم ادارة التمريض يوم الثالثاء الموافق /

 بقاعة المناقشات بكلية التمريض 0200

 

 رئيس البوابة االلكترونية        منسق البوابة االلكترونية                           

 د. هويدا كميل      د. هانم أحمد عبدالخالق                                     

 

 يعتمد / عميد الكلية                                                                   

 


