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 يُاقشت انرصائم انعهًيت
 

 رصائم انذكتوراة •

ايم ابٕ –يُبقشت رضبنت كهٍ يٍ زيُب حبفظ •

   2019-1-21انعسو انًدرش انًطبعد ببنقطى

يٓب –ْبّ ابراْيى  -يُبقشت كهٍ يٍ اخالص•

اييرة  –ْبّ يحًد –فٕدة راَيب عبد انُبي 

 ٔشريٍ



  رصائم انًاجضتير 
   2018-6-20يُبقشت رضبنت َطريٍ • 

 2019-1-17رضبنت ضٓر يُبقشت •

 2018-4-12  سمرالدسوقىمناقشة رسالة  •

 2018-4-5 الجندىمروة •

 2019-1-6والء عاطف •

 2019نجاه الحسٌنً فبراٌر •

 2018 اكتوبروافدة نٌجٌرٌه  ناصرىخدٌجة •



•   2018مناقشة اٌمان عبد الرحمن 

• -اسماء –هبه  –سوزان  -   نادٌه –مناقشة ضحا  



 انقيد نهدكتٕراِ ٔانًبجطتير 

 



 

 5ٔعدد  2018دكتٕراِ دٔر َٕفًبر 3تى قيد نعدد •

 دكتٕراِ 7ٔتى تطجيم  2018دكتٕراِ دٔر ابريم

 برٔتكٕل يبجطتير 15تى تطجيم عدد •

 ايتحاَاث انذكتوراِ

طبنبت درجت اندكتٕراة  بعد  عقد ايتحبٌ دٔر 7تى يُح •

ابريم َٕٔفًبر دكتٕراِ نكهٍ يٍ بطًّ دأد َٓهّ عبد 

  ابٕٔراَيب ٔضٓير  ٔشريٍ ٔاييرِانُبي ٔيبضًيٍ عبدل 

   انيسيد

 ادكتٕراِرضبئم 8تى َشر دٔنى نعدد •



 انتذريش نطانباث يرحهت انبكانوريوس 
تدريس مادة تمريض االطفال لطالبات الفرقة الثالثة وتفعيلها •

 %75والنتيجه 

 تدريس مادة علم نفس الطفل والمراءة •

تدريس مادة التغذية لطالبات الفرقة الثانية وتفعيلها للسنه •

 الثانية 

 المصطلحات الطبية لطالبات الفرقة االولى •

 تدريس مادة حقوق االنسان •

 



 انتذريش نطانباث انًاجضتير انتخصصي

 

 تذريش يادة تًريض اطفال يتقذو

 تذريش يادة حهقت في يجال انتخصص

 عهى َفش انطفم

 عهى َفش االطفال انشوار 



 االَتداببث 

• انتداب اد رحمة سلٌمان للتدرٌس لطالبات الماجستٌر لكلٌة 

2018تمرٌض جامعة بنها لسنوات عدٌدة الى االن   

• انتداب اد رحمة سلٌمان للتدرٌس لطلبة الدكتوراه كلٌة 

 تمرٌض االسماعٌلٌة جامعة قناه السوٌس 

• الى 2017االشراف على قسم تمرٌض االطفال بداٌة من 

2019االن   

 



 االشتراك فى اعًبل انكُترٔل

 



   2018أعمال الكنترول و االمتحانات•

رئٌس كنترول الدبلوم التخصصً للمعهد الفنى للتمرٌض  اد •
 رحمة سلٌمان 

 رئٌس كنترول الفرقة  الثانٌة   اد ابتسام السٌد •

د –دنهلة -اشتراك كلن من د نجفة فى كنترول الفرقة االولى•

 بسمة داود اعضاكنترول الفرقة الثانٌة  

•  



 دٔراث تًُيّ قدراث اعضبء ْيئت انتدريص

• حضور الدورات التدرٌبٌة لتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة 
 التدرٌس  والقٌادات بجامعة طنطا :

•   -د نجوى رجب -د رشا–دصباح –دامٌرة 

• مدرب معتمد بمركز تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس  اد 
د صباح  -د امٌرة –رحمة   

 



حضٕر دٔراث تدريبيت تببعت نهٓيئت انقٕييت نضًبٌ 

 جٕدة انتعهيى ٔ االعتًبد: 
 

•  

 التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم      : الدورة األولى  •
•  
 المراجعة الخارجية  لمؤسسات التعليم العالي   : الدورة الثانية  •
 تعليم العالي   -نواتج التعلم وخرائط المنهج: الدورة الثالثة   •

• بالقاهرة  الخارجىرحمة سليمان  الدورة المجمعة للمراجع  ادحضور 
2016 

• والمراجع  الذاتىتم حضور دورتين دورة التقويم  داميرة–د صباح 
 الخارجى

• رحمة  ادكن من  2017ديسمبر  االستراتيجىحضور دورة التخطيط 
رشرشو صباح د –سليمان   



 انهجُت انعهًيت انذائًت نترقيت اصتار واصتار يضاعذ
 

• اخترت اد رحمة سلٌمان  عضو باللجنة الدائمة للتحكٌم  

 2011لترقٌات لدرجة  استاذ واستاذ مساعد للعام الجامعى  
2016الى  

• كمحكم للجان الترقٌة لدرجة استاذ واستاذ  هاتم تجدٌد تعٌٌن
2019-2016مساعد لدورة الثانٌة عشر  



 انجبٌ انعهًيت انًُبثقت يٍ يجهص انكهيت 

•  اللجان العلمية المنبثقة من مجلس الكلية

• العالقات  -اد رحمة سلٌمان رئٌس لجنة الدراسات العلٌا
2018المكتبات الى ٌولٌو  -الثقافٌة  

•  اعضاء هٌئة التدرٌس اعضاء فى هذة اللجان 

• –د نهلة لجنة العالقات الثقافٌة  

•  لجنة المكتبات د بسمة داود

•  د نجفة حافظ لجنة المختبرات ولجنه عالقات ثقافٌة 

• د صباح شرشور –شؤن التعلٌم والطالب  اد ابتسام السٌد   



 انًجهت انعهًيت نهكهيت

• انشاء مجلة تمرٌض طنطا وحالٌا رئٌس تحرٌر المجلة  

اعداد    2018ماٌو  14ورئٌس مجلس االدارة  وتم اصدار
 الى االن 

• وجارى اتخاذ االجراءات الالزمة لتحوٌلها  لمجلة دولٌة   
 وتموٌلها من صندوق البحوث   

 



 اختباراث انًقابهت انشخصيت 
 

•  

د –د رحمة سلٌمان  -تم اشتراك كلن من اد ابتسام محمد السٌد•

فى -د بسمة داود -د صباح د نهلة عبد النبً–نجفة حافظ 

 المقابلة الشخصٌة للطالب الجدد فى الكلٌة 

•  

 



 يركز انًشروعاث واالبتكاراث 
  

 

ترشٌح اد رحمة سلٌمان كمنسق لمركز المشروعات •

-10-12واالبتكارات وحقوق الملكٌة الفكرٌة بالجامعة اكتوبر
2017 

• االشتراك فى المؤتمر الدولى االول  مصر تخترع 

وتم  واالشتراك فى لجان التحكٌم واللجان المنظمة للموتمر 
2018التكرٌم من قبل نائب رٌس الجامعة   



 املمناقشة رسالة 
زينب حافظ –

المدرس المساعد 

العزم  ابوبالقسم   









 رسايلمناقشة 
 الماجستير









رحمة سليمان  ادتكريم 

  الدولىالمؤتمر  فى

كلية تمريض قنا  الول

  الوادىجنوب  جامغة
امن قبل رئيس   



 انٕحداث ذاث طببع خبص 

•  االشتراك القسم فى دورات جلٌس طفل بمركز الخدمة العامة 

• االشتراك فى وحدة االزمات والكوارث كلن من سهام عٌد 
سمر الدسوقى  –الحلفاوى   

• االشتراك فى مركز التمرٌضً لالبحاث العلمٌة د نهلة عبد 

 النبً 

• اشتراك اد رحمة سلٌمان فى داعطاء ورشة عمل عن التعلٌم 
التدرٌب العملً –المستمر عن االوسكى   

•  اشتراك د صباح ورشة عمل عن العناٌة باالطفال المبتسرٌن 



•  اشتراك د نجفة اعطاء دوره فى وحدة التعلٌم المستمر 

•  ITحضورالقسم  ورش العمل اد علً سلٌمان لخاصة بوحدة



 انًؤتًراث اندٔنيت 

تم تكرٌم اد رحمة سلٌمان فى المؤتمر الدولى االول بكلٌة 

تمرٌض قنا جامعة جنوب الوادى من قبل رٌس الجامعة 

 وعمٌد الكلٌة 

تم اشتراك القسم بالحضور المؤتمر الدولى االول للصحة 

واالشتراك فى الجلسات الخاصة  2019االفارقة ٌناٌر 

 بالتمرٌض  





 حفم تكريى اد َبيب رئيص انجبيعت 

• وتم اٌضا تكرٌم اعضاء مجلس دراسات الجامعة لالستاذة د 
 رحمة سلٌمان 





• كمحكم وفى اللجنة المنظمة للمؤتمر االشتراك فى المؤتمر 

 الدولى االول مصر تخترع 

 

 







 



جائزة انتًيز نهبحث انعهًي يٍ انجًعيت 

 انعهًيت انعربيت نهتًريض 

عهى احطٍ بحث اد رحًت صهيًاٌ حصٕل 

 عهًى

حصٕل د يبرٔكت عهى احطٍ اطرٔحت 

 اندكتٕراة ٔانًشرف انرئيطى اد رحًت ضهيًبٌ 



 انجائزة نًبروكت 















اختيار مديرة المعهد 

الفنى للتمريض بمبرة 
 المحلة



 اختببراث 





 زيارة فريق الجودة الكلية 





 انجٕدة ببنكهيت ٔانجبيعت 

• اختٌار د صباح محمد شرشور نائب مدٌر التخطٌط 
  االستراتٌجى بالجامعة



يعبيير  فىْيئت انتدريص  اعضبءبيبٌ ببشتراك 

2019-2018انجٕدة   
 مدٌر وحدة الجودة د صباح شرشور• 

 صباح شرشور -المراجع الداخلى اد رحمة سلٌمان•

 د صباح شرشور  –اد رحمة سلٌمان :الجهاز  االداري•

بٌان باشتراك اعضاء هٌئة التدرٌس فى معاٌٌر الجودة •
2018-2019 

•  



 م•

 االســــــم•
 المعيـــار•
•1 
 ايمان/  م -نجوى بركة /م.م -نجفه حافظ/د-صباح محمد السيد/د -ابتسام السيد /اد•

 هاجر عبد الحميد /م  -صالح 
 التخطيط اإلستراتيجي•
•2 
 -صباح محمد/د•
 نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر•
•3 
 الشرقاوىى م./ م.م -الدسوقىسمر / م.م -. أ -رحمة سليمان بهجت/اد•
 الدراسات العليا والبحوث•
•4 
   الحلفاوىسهام عيد •

 لجنه الشكاوى •



سهام عيد /م.م-نهله/د -بسمه/د -م .ا–صباح محمد السيد/د •

أعضاء هيئة :امل احمد/ م.م  -زينب حافظ/ م.م  -
   التدريس

 -امل ابو العزم./ م.م •

 المعايير األكاديمية والبرامج•

 اد رحمة سليمان •

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى•

•  



 المؤتمرات العلمية 



•  االشتراك فى مؤتمر شباب الباحثٌن بالكلٌة

االشتراك فى المؤتمر الدولى االول للصحة   



انذكتورة رحًت تكريى جايعت طُطا نالصتارة 

في االحتفال جايعت طُطا عًيذ انكهيت انضابقت 

 بانعيذ انضُوى نجايعت طُطا 

 




