جامعة طنطا
كلية التمريض
قسم ادارة خدمات التمريض

إنجازات قسم ادارة خدمات التمريض
للعام الجامعى 6102/6102
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انشطة القسم

 تم تحديث رؤية ورسالة القسم.


تم تحديث كتاب ادارة التمريض و طرق البحث فى التمريض للفرقة الرابعة



تم تحديث خطة القسم لخدمة المجتمع

 تم وضع خطة التعليم التفاعلى بالقسم
 تم مناقشة الئحة الساعات المعتمدة للدراسات العليا
 اجتماع مجلس القسم الشهرى لمناقشة متطلبات واحتياجات القسم

التعيين والترقيات

 تم تعيين ا.م.د /سمر حسنى غديرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 تم تعيين ا.م.د/رضا عبدالفتاح سيد احمد مدير وحدة االزمات والكوارث بالكلية
 تم تعيين د /هبه كمال عبيد عضو مجلس ادارة مركز الخدمة العامة
 تم تعيين معيد /ساره عبدالمجنى مصطفى مدرس مساعد بالقسم
 تم تعيين ناهد محمد ياسين معيد بالقسم
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االنتدابات

انتداب اعضاء هيئة التدريس للتدريس بكليات ومعاهد التمريض داخل وخارج جامعة
طنطا
امثلة:
 ا.م.د/صفاء زهران االنتداب للتدريس لمرحلة الدراسات العليا بجامعة المنصورة
 ا.م.د/كريمة احمد السيد االنتداب للتدريس لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها
 ا.م.د/صفاء الدمرداش االنتداب للتدريس لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها

الرسائل العلمية

 تم مناقشة  6رسائل دكتوراه
 تم مناقشة  06رسالة ماجستير
 تم تسجيل  6بروتوكول دكتوراه
 تم تسجيل  01بروتوكول ماجستير
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 اشراف اعضاء هيئة التدريس على الرسائل العلمية بجامعات اخرى
امثلة:
ا.م.د/صفاء زهران االشراف على رسالة ماجستير بجامعة بورسعيد
ا.م.د /كريمه احمد السيد االشراف على رسالتى ماجستير بجامعة المنصوره وجامعة بنها
 الزقازيقا.م.د /سمر حسنى غديرى االشراف على رسالة ماجستير بجامعة المنصورة
ا.م.د /رضا عبدالفتاح سيداحمد االشراف على رسالة ماجستير بجامعة المنصوره وجامعة
بنها
ا.م.د /صفاء محمد الدمرداش االشراف على رسالة ماجستير جامعة بنها

الندوات والمؤتمرات

 تم عقدالندوة العلمية التاسعة بالقسم تحت عنوان( تنمية الموارد البشرية التمريضية :
المعوقات والتحسينات)
 حضور بعض اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورشة عمل عن بنك المعرفة
المصرى
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 حضور بعض اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورشة عمل عن البورتفوليو
 حضور بعض اعضاء هيئة التدريس الندوات العلمية القسام الكلية االخرى
 ا.م.د /سمر حسنى غديرى حضور دورة تدريبية عن (اعداد خبراء لدراسة البيئة واثارها)
بكلية العلوم جامعة عين شمس6102-06/62/62/62

مشاركه القسم فى خدمه المجتمع

 شارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم فى القوافل الطبية و الدورات
التثقيفية الصحية عن االسعافات االولية و العناية الشخصية

فى عدة مدارس بمدن و

قرى محافظة الغربية
امثلة:
 ا.م.د/رضا عبدالفتاح سيداحمد ندوه تثقيفية صحية بمدرسة الصناعات الحديثة
بطنطا 9102/9/92وقافلة طبية لقرية الطالبية مركز كفر الزيات 9102/9/0
 ا.م.د /صفاء محمد الدمرداش قافلة طبية لقرية الرملية والقرى المجاورة 9102/8/8
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 ا.م.د /كريمه احمد السيد ندوه تثقيفية صحية بمدرسة النصر التجريبية
بطنطا9102/9/98
 د /هبه كمال عبيد ندوه تثقيفيةصحية بمدرسة النصر التجريبية بطنطا9102/9/98
وقافلة طبية وبيئية لقرية نجريج مركز بسيون  - 9102/00/92ندوه تثقيفية صحية
بروضة قرية شبشير الحصة9102/9/01
 د /امل حمدى عوض ندوه تثقيفية صحية بروضة قرية شبشير الحصة9102/9/01
وقافلة طبية لقرية الغريب مركز زفتى 9102/9/92
 م /دعاء عبدالفتاح ادريس – م /سالى عبدالمنجى ندوه تثقيفية صحية بروضة منشاة
االوقاف بطنطا9102/9/02
 م.م/سماح ابوالعينين عبدالله – م /ناهد محمد ياسين ندوه تثقيفية صحية بروضة
قرية اخناواى9102/9/90
 شارك بعض اعضاء الهيئة المعاونة فى حملة (انقذ نفسك) ضمن انشطة وحدة
االزمات والكوارث بالكلية لتوعية اعضاء هيئة التدريس عن عملية االخالء واالسعافات
االولية فى حالة الكوارث
امثلة :
 م.م /سهام على محمود حملة (انقذ نفسك) بقسم ادارة خدمات التمريض
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 م.م /مروه سمير سرور حملة (انقذ نفسك) بقسم التمريض النفسى والعقلى
 م /لولى محمد شوقى -م /دعاء عبدالفتاح حملة (انقذ نفسك) بقسم تمريض النساء
والتوليد
 م /سالى عبدالمنجى – م /مشيره محمد السيد حملة (انقذ نفسك) بقسم التمريض
الباطنى والجراحى

مشاركه القسم فى انشطة الكلية

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس باللجان المختلفة بالكلية
امثلة:
اللجنة الثقافية ا.م.د /صفاء محمد الدمرداش
لجنة الدراسات ا.م.د /كريمه احمد السيد
لجنة شئون الطالب ا.م.د/رضا عبدالفتاح سيداحمد
لجنة شئون بيئة ا.م.د/صفاء زهران  -د /هبه كمال عبيد
لجنة المختبرات د /مها عيد شقير
لجنة مكتبات د/امل حمدى عوض
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 مشاركة اعضاء هيئة التدريس باعمال الكنتروالت
امثلة:
 ا.د /فؤاده شعبان رئيس كنترول الفرقة االولى
 ا.م.د/رضا عبدالفتاح سيداحمد نائب رئيس كنترول الفرقة االولى
 ا.م.د /كريمه احمد السيد رئيس كنترول التخلفات
 د /مها عيد شقير عضو كنترول الفرقة االولى
 د /هبه كمال عبيدعضو كنترول الفرقة االولى
 د/امل حمدى عوض عضو كنترول الفرقة االولى
 م.م /والء مصطفى عيد عضو كنترول التخلفات
 مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم باعمال الجودة بالكلية
امثلة:
 ا.م.د /كريمه احمد السيد رئيس معيار القياده والحوكمة
 ا.م.د/رضا عبدالفتاح سيداحمد منسق معيارالقياده والحوكمة
 د /هبه كمال عبيد عضو معيار القياده والحوكمة ومنسق الجودة بالقسم
 د/امل حمدى عوض عضومعيار الطالب والخريجين
 م.م /والء مصطفى عيد عضو معيار الطالب والخريجين
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 م.م /زهور زكريا عضو معيار القيادة والحوكمة
 م.م /رحاب عبدالمنعم عضو معيار القيادة والحوكمة
 م.م /سهام على محمود عضو معيار القيادة والحوكمة
 م.م /سماح ابو العينين عضو معيار القيادة والحوكمة
 م.م /مروه سمير سرور عضو معيار الطالب والخريجين
 م.م /ساره عبدالمنجى مصطفى عضو معيار الطالب والخريجين
 م /اسماء حسنى بالل عضو معيار القيادة والحوكمة
 م /لولى محمد شوقى عضو معيار القيادة والحوكمة
 م /دعاء عبدالفتاح ادريس عضو معيار التدريس والتعلم
 م /سالى عبدالمنجى مصطفى عضو معيار الطالب والخريجين
 م /مشيره محمد السيد عضو معيار القيادة والحوكمة
 م /نوال مهدى السيد عضو معيار التدريس والتعلم
 م /ناهد ياسين عضو معيار التدريس والتعلم
 مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باالشراف على طلبة االمتياز
امثلة:
 ا.م.د /صفاء محمد الدمرداش منسق لجنة االمتياز
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 د/امل حمدى عوض مقرر لجنة االمتياز
 باقى اعضاء هيئة التدريس بالقسم اعضاء فى لجنة االمتياز
 الهيئة المعاونة بالقسم االشراف على طلبة االمتياز باالقسام المختلفة بمستشفى
طنطا الجامعى ومستشفى كفر الشيخ العام
 مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدورة السكرتارية الطبية التابعة لمركز
الخدمة العامة
امثلة:
ا.م.د /صفاء عبدالمنعم زهران ا.م.د /كريمه احمد السيد  -ا.م.د /رضا عبدالفتاح سيداحمد
ا.م.د /صفاء الدمرداش (تدريس مواد دورة السكرتارية الطبية)
– د /مها عيد شقير – د /امل حمدى – م.م /سهام على محمود – م /دعاء عبدالفتاح
ادريس -م /سالى عبدالمنجى تدريس الجزء العملى دورة السكرتارية الطبية
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