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  :بالقسم التدريسعضاء هيئة أ

  المختلفة للقسم والتخصصات الدقيقةنسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب تغطى البرامج 

 والتوليد. أمراض النساءولمادة تمريض 

 خمسة أستاذ مساعد وعدد  وواحد  ذستاأمن  صحه االم وحديثي الوالدة يتكون قسم تمريض

مدرسين  سبعة الهيئة المعاونة من علىالقسم ويحتوي  .مدرس علي قوة العمل سبعة

 .علي قوة العمل بالقسممن المعيدات  و تسعةمساعدين 

 

 

 

 

  

 تمريضية شاملة  تقديم رعايةمن الطالب قادرة علي  ج تعليمية من شأنها إعداد كوادريهدف القسم إلى تقديم برام

حتياجات رض مبنية علي تحليل وتحديد اإلللمرأة بمختلف المراحل العمرية وعلي جميع مستويات الصحة والم

تطبيق نظريات المعلومات والتقنية الحديثة و والمجتمع. وذلك باستخدامالبيئية للمرأة واألسرة الجسمانية والنفسية و

 وأبحاث علوم التمريض والعلوم األساسية واالجتماعية واإلنسانية كأساس للممارسة التمريضية المهنية.

 الب وطالباتلط صحة االم وحديثي الوالدةتمريض  بتدريس مادة عضاء هيئة التدريسأوئيسة القسم تقوم ر 

 والثاني.ول الفصل الدراسي األفالفرقة الثالثة 

   دراسة الجوانب الجسدية والنفسية واالجتماعية المؤثرة في حياة المرأة. وتتكون من محتوي  علىتركز هذه المادة

دراسة الحالة الصحية  علىيضا أوتحتوي  األعضاء. وعلم وظائفوالخارجي  التشريح للجهاز التناسلي الداخلي

مراض النسائية ورعاية حديثي الوالدة النفاس واأل الوالدة،نجاب والتي تشتمل علي الحمل، للمرأة خالل فترات اإل

ر دراسة الجهاز يضا يتناول هذا المقرأويتم التركيز علي الرعاية الصحية من خالل تطبيق العملية التمريضية. 

 صحة األم وحديثي الوالدة قسم تمريض إلنجازات التقرير السنوي

 2020-2019عىالجام العام عن
 

 القسم هدافأ
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سباب وطرق مراض النساء الشائعة من حيث األأالتناسلي وفسيولوجية الحمل والوالدة والرعاية الطبية للسيدة و

 العالج والمضاعفات. األعراض،، واالنتشارالعدوى 

 الفترة  يتناول هذا المقرر دراسة الجهاز التناسلي وفسيولوجية الحمل والوالدة والرعاية الطبية للسيدة في تلك

 ، العالج والمضاعفاتعراضنتشار، األوطرق العدوى واإل سبابمراض النساء الشائعة من حيث األأو

  بقسم النساء  الفرقة الثالثة وطالبات العملي لطالبشراف واإل التدريس بالتدريسعضاء هيئة أقوم رئيس القسم وي

 . المنشاوي مستشفى والجامعي  بالمستشفى والتوليد

 علىيضا معمل األوسكي والتدرب أبالكلية وصحة االم وحديثي الوالدة تمريض  ملي بمعاملالتدريس الع 

 المهارات المختلفة الخاصة بالتخصصات الدقيقة بالقسم.

 لطالبات الدراسات العليا صحة االم وحديثي الوالدة تمريض  التدريس بتدريسعضاء هيئة أيضا تقوم رئيسة القسم وأ

يضا مادة حلقة دراسية فى مجال أمادة التوليد و االسرة،مراض النساء وتنظيم أ ة: ماد تخصصيالماجيستير 

 .التخصص

  عضاء هيئة التدريس( في وضع والقيام أالقسم و رئيس)أيضا صحة االم وحديثي الوالدة تمريض يقوم قسم

 وي.والشفلفرقة الثالثة التحريري لطالبات اصحة االم وحديثي الوالدة تمريض  بامتحانات مادة

 اختباراتOSCE   جراءات العمليه يعتبر نظام تقويمى شامل مبنى على المالحظه الدقيقه لكل جوانب اإل والذي

 والتى تم التدريب عليها داخل معامل القسم بالتزامن مع التدريب الفعلى داخل مستشفيات الجامعه. 

 سبوعياأ ول بعدد ساعتينلدراسي األتدريس مادة علم نفس المرأة والطفل لطالبات الفرقة الثالثة الفصل ا. 

  سبوعياإتدريس مادة طرق التدريس لطالبات الفرقة الثانية الفصل الدراسي الثاني بعدد ساعتين. 

 لطالبات الدراسات العليا تخصصي  االسرةمراض النساء وتنظيم أ مادةضافة الي تدريس قوم رئيس القسم باإلي

 .تمهيديلطالبات الدراسات العليا الماجيستير لك ذدة طرق التدريس وفي تدريس ما الماجيستير تقوم باالشتراك

 عداد العمل كرئيس لجنة اإليقوم رئيس القسم بعمال الكنترول واالمتحانات وأفي  بالمشاركةالقسم: يضا يقوم أ

 جامعة طنطا. –الفصلية والنهائية بكلية التمريض  باالمتحاناتوالتنظيم 

  الدراسية.اللوائح المشاركة في تطوير وتحديث 

 صحة االم وحديثي الوالدة الحث دائما علي تطوير وتنظيم المعامل الخاصة بقسم تمريض.  

 الجدد.شتراك في لجان القبول والمقابلة الشخصية للطالب اإل 

  شهريا.عمل مجالس للقسم يتم 

  الطالب السنوية واستبيانات آراءنشطة الطالبية األ علىاالطالع 

  والتى منها: نشطة تخدم المجتمع والبيئةأالطبية ك عمل القوافلكة في المشار علىالحث 
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  1/2/2017بتاريخ  الزيات المنعقدةبمركز كفر  الطالبية قرية إلىإرشاديه  بيئيةقافله طبيه 

  3/7/2017خ بمركز كفر الزيات المنعقده بتاري المحروق قرية إلىإرشاديه  بيئيةطبيه قافله 

  1/7/2018بتاريخ  المنعقدة ميت عساس قرية إلىيه إرشاد بيئيةقافله طبيه 

 27/10/2018طنطا المنعقدة مركز – بيار قرية  واإلرشادية إلى البيئية الطبية قافله 

  20/6/2019خ المنعقده بتاريمركز السنطه –قرية ميت الليث  إلى إرشاديه بيئيةقافله طبيه 

 31/10/2019بتاريخ ركز قلين المنعقدهم-المرازقة  كفر قرية إلى إرشادية بيئية طبية قافلة 

  6/2/2020خ المنعقده بتاريمركز بسيون –قرية كتامه إلى إرشاديه بيئيةقافله طبيه 

  صحه االم وحديثي الوالدهمتحانات مادة تمريض إفي وضع والقيام ب االم وحديثي الوالده صحةيقوم قسم تمريض 

 لفرقة الثالثة التحريري والشفويلطالبات ا

  حدهما أ وطبع كتابينالتدريس والهيئة المعاونة عمل  وأعضاء هيئة صحه االم وحديثي الوالدهتمريض ام قسم لقد ق

لك بعد عمل المراجعة الشاملة الالزمة من ذخر للجانب العملي بالمهارات العملية الخاصة بالقسم وأو النظريللجانب 

تعديل طرق التدريس المستخدمه ووسائلها  الحديثة. والمرجعيات والمجالتستخدام االنترنت إ –الكتب الحديثة 

 حتياجات المرأةإيضا أللتماشى مع معطيات العصر المتغيره و

   الدوليةعرق الجامعات أ فيحدث وسائل التقويم والمتبعه أالقسم تبنى. 

 اختبارات OSCE   ت العمليه جراءاشامل مبنى على المالحظه الدقيقه لكل جوانب اإل تقويمييعتبر نظام  والذي

 والتى تم التدريب عليها داخل معامل القسم بالتزامن مع التدريب الفعلى داخل مستشفيات الجامعه. 

  األسئلة مشروع بنك تأسيسالقسم قد ساهم فى. 

  تجاهات الحديثه فى مجاالت تواكب اإل الالتىالعديد من الندوات  صحه االم وحديثي الوالدهتمريض نظم قسم

 التمريض

  مختلفة  استراتيجيات وبواسطة إستخدام الدقيق،يتم بواسطة أعضاء هيئة تدريس فى نفس التخصص التدريس

 أساليب مبتكرة فى بعض المقررات. وباستخدام بالتعليم،
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 بالقسم توصيف دقيق وموثق ومعلن للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية تم توفيره من خالل نظام ضمان  يوجد

 .الجودة بالكلية

 تقييم المقرارت الدراسية بواسطة الطالب يتم. 

  ممرضات هذا المنهج صمم ليقدم مفاهيم الرعايه الصحيه للمرأة أثناء مراحل العمر المختلفة من خالل تخريج

 .تمريض صحة االم وحديثي الوالدةقسام أبكفاءة وأداء عالي الجودة للعمل بمختلف التخصصات الدقيقة ب متميزات

      The course is designed to introduce students to basic concepts of Reproductive health 

(Obstetrics & gynecological Nursing) and providing care to the woman throughout her 

childbearing cycle. 

 

 

 

 

 

 

 تأهيل لالعتماد والجودة شارك القسم بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية لالستعدادات الكلية لل

حيث قام اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمشاركة فى اعمال  2019خالل العام الجامعى 

 الجودة.

  للتنسيق مع وحدة ضمان الجودة بالكلية.وجود فريق خاص بالجودة بالقسم 

  تها للمراحل بكل محتوياتمريض صحة االم وحديثي الوالدة تم عمل ملفات الجودة الخاصة بقسم

 مرحلة الدكتوراة(. –مرحلة الماجستير  –البكالوريس  )مرحلةالمختلفة 

  معمل  –تم جرد وتنظيم المعامل الخاصة بقسم تمريض امراض النساء والتوليد )معمل المهارات

 االوسكى(.

  المشاركة فى اعداد توصيف المقرارت والمصفوفات الخاصة بكل المقررات للمراحل الدراسية

الدكتوراة( وتقرير المقرارت واعتمادها بمجالس االقسام  –الماجستير  –تلفة )البكالوريس المخ

 والكلية 

 

 

 

 تماد:الجودة واالع
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 القيام بعمل الندوات العلمية:

 

العديد من الندوات االتى تواكب االتجاهات الحديثه فى مجاالت  صحه االم وحديثي الوالدهتمريض وقد نظم قسم 

ر التعليم وذلك بهدف رفع الوعى الثقافى لدى اعضاء هيئه التدريس والطالب بهذه التمريض وكذلك مجاالت تطوي

 -الندوات:بعض من هذه  يليالطرق واالتجاهات الحديثه وكذلك فتح مجاالت جديده امام ابداعات هيئه التدريس. وفيما 

 

 المقررة التاريخ الندوه م

 د / ايمان الخياط 30/3/2009 االتجاهات الحديثه فى امراض النساء والتوليد 1

 د/ عزه االدهم 24/2/2009 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 2

 د / فاطمه ابو روميه 20/5/2010 الحاالت الطارئه فى الوالده 3

 د/ عزه االدهم 11/5/2011 التقويم االكلينيكى الهادف البناء 4

 منار الوليلي د/  22/5/2012 تمريض امراض النساء والتوليداالخالقيات في  5

 د/ ايمان الجويلي 22/4/2013 تمريض امراض النساء والتوليدالجودة في  6

 د/غادة بالل 2014/5/4 الصحة النفسية للمراة 7

 د/منال عبد هللا 15/4/2015 التكنولوجيا الحديثة فى تمريض النساء والتوليد 8

التحديات التى تواجه الممارسات التمريضية  9

 صحه االم وحديثي الوالده ضتمريالخاصة ب

 د/ فاطمة عبد الرحيم 27/4/2016

 د/ رابعة السيد شعبان 11/4/2017 القضايا والتدخل للمرأة:االمومة والرعاية الصحية  10

 د/ منى العجمى  12/2017 عوامل الخطورة اإلنجابية ونتاج الوالده 11

 د/ عزه األدهم 12/2018 الصدمات والطوارئ في أمراض النساء والتوليد 12

 صحة المرأه في ظل اهداف التنميه المستدامه 13

 لمصر

 شيماء هاشم /د 2019/12/8

بانشطة  به بالقيامالتدريس  واعضاء هيئة صحه االم وحديثي الوالدهلقد قام قسم تمريض 

 مثل: 2019للعام الجامعي  واخيرا التخصصات الدقيقة وفي مختلفوابحاث علمية مختلفة 
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 مانية بالتعاون مع وحدة حضور ومشاركة في ندوةعن مصادر التمويل المشروعات من الهيئة األ

المشروعات التنافسية سالم مدير وحدة  محمد لبيبالمشروعات التنافسية بالجامعة تحت رعاية الدكتور 

 بالجامعة.

 

  بالغربية.نعقاد الجمعية العمومية لنقابة التمريض الفرعية إالحث علي 

 مل ة العمل بعنوان حقوق الملكية الفكرية بوحدة ضمان الجودة بقاعة األشحضور ومشاركة في ور

 .بالكلية

 لها بمركزعداد ية اإلنتاج المقررات االلكترونية وكيفإة العمل بعنوان شحضور ومشاركة في ور 

 التطوير بالمجمع الطبي.

 مل بالكليةوالفعال بقاعة األ القيام بعمل ورش عمل مختلفة مثل ورشة عمل التقويم العملي البناء. 

 كاديمى بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة طنطارشاد األحضور ومشاركة في ورشة عمل عن اإل. 

 كلينكي الهادف البناء بقاعة االمل بالكليةحضور ومشاركة في ورشة عمل التقوبم اال. 

 سئلة بقاعة االمل بالكليةحضور ومشاركة في ورشة عمل بنك األ. 

  وبالقاعات المختلفة بالمبني الجديد مل بالكليةاأل االلكترونية بقاعةحضور ورشة عمل البوابة. 

 ديد( بمبنى الكلية الج2عن التدريب العملى وتقييمه بمدرج ) حضور ورشة عمل 

  شفينينجمنحة  الجامعةحضور ندوة عن البعثات العلمية بإدارة() 

 حضور ورشه عمل عن أساليب التقييم ووضع االسئلة 

 .حضور ورش عمل عن كيفية اعداد توصيف وتقرير المقرارات الدراسية 

 حضور ورش عمل عن تعريف برنامج )انسبير( الخاص ببنك االسئله بوحدة القياس والتقويم بالكليه. 

 

 

 

 

العملورش   
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o لتحاق بدورات نظم المعلومات االدارية إحضور و(MIS) لتدريب التى تعقد بمركز ا

 االتصاالت.تكنولوجيا المعلومات و  علي

 عن :الكلية في دورات تدريبية مختلفة داخل وخارج  حضور ومشاركة 

 النشر العلمى 

  التخطيط االستراتيجى 

 ستخدام التكنولوجيا في التدريسإ 

 والتقويم الطالب بالكلية  االمتحاناتعات تطوير نظم دارة مشروإOSCE اإلكلينيكي التقويم 

 .الهادف البناء

  توجد دورات تدريبية ضمن خطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسFLDP عن البحث

 العلمى وكيفية النشر الدولى والحصول على تمويل المشروعات البحثية. 

  اءة البحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحسين لية لرفع الكفأتمتلك الكلية

 المتمثلة فى عقد حلقات البحث األسبوعية بكل قسم. اإلمكانيات البحثية

 .توجد خطة إستراتيجية عامة للكلية لألبحاث ومايرتبط بها من أنشطة علمية فردية أوجماعية 

 تمدة ، ادارة الوقت،استخدام حضور دورات تدريبيه فى مركز التطوير عن الساعات المع

 التكنولوجيا الحديثة فى التدريس

 .حضور دورة تدريبية داخل الكلية عن تشغيل وتطبيق محاكى مهارات الوالدة 

 

 

 

 

 

التدريبيةالدورات   

 

 

العلميةالمؤتمرات   
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 الجامعي مؤتمرات علمية ودولية داخل وخارج الكلية في العام  علمية فيبحاث أحضور والمشاركة ب

2010-2011. 

 التحديات والفرص فيي مهنية التميريض بقاعية الميؤتمرات            وعنوانها:  ة                           مؤتمر التمريض السادس للكلي                                                

    .    2010 /    11 / 9                     بالمجمع الطبي بتاريخ 

 تحت  2011/ 4/10-3ول للتمريض بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بتاريخ المؤتمر الدولي األ

لمؤتمر تصاالت في مجال التمريض وكانت سكرتير عام استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلإعنوان 

 بالقسم.الدكتورة ناهد النبوي المدرس 

  الحديثة والعصريه المتمحورة حول المريض(  )التكنولوجياالمؤتمر السادس للكليه بعنوانه

20/11/2012. 

  التمريض في العالم صور من القرن الحادي  )مجاالتالمؤتمر الدولي الثاني للكلية بعنوان

 2013./25/11-24والعشرين( في الفترة من 

  25-24التعليم والخدمات التمريضية  الصحية:الرعاية  جودة)بعنوان المؤتمر الدولي الثالث للكلية  /

11 /2014. 

  ب العلمي التمريضي: نظرة مستقبلية(  البحث)بعنوان المؤتمر الثانوي الثاني لطلبة الدراسات العليا

 .17/3/2015تاريخ

  المؤتمر الدولي الخامس بالتزامن مع عقد المؤتمر الدولي السابع للجمعية العلمية لكليات التمريض

 14/3/2017ب تاريخ العربي

  9/8/2018 تم عقده والذيالرابع  والطالبياألول  الدوليالمؤتمر  

  ات جامعة طنطا تحت عنوان المسار –المؤتمر العلمى الخامس لشباب الباحثين بكلية التمريض

 .2/12/2018الجديدة في ممارسة التمريض اإلكلينيكى والبحوث والذى تم عقدة بتاريخ 

  جامعة طنطا تحت عنوان الجديد في البحث  –المؤتمر السادس لشباب الباحثين بكلية التمريض

 .24/11/2019العلمي والممارسات التمريضيه والذى تم عقدة بتاريخ 

 بعنوان )   24/2/2020-23 تاريخبلعلمية لكليات التمريض العربي المؤتمر الدولي الثامن  للجمعية ا

 .(التمريضية والرعاية الصحةفي  المساواة
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 أساسين مثلعضاء أاللجان العلمية المختلفة بالكلية ك القسم فيعضاء هيئة التدريس ورئيس أيشارك  

 لجنة-الطالبشؤون  لجنة-مكتباتاللجنة  –الثقافية  اللجان-العليا ولجنة الدراساتالكلية  لجان مجلس

 والمختبرات بالكلية. ولجنة المعاملشؤن البيئة 

د/ ناهد وقد قامت  ضمان الجودةبدور فعال في وحدة عضاء هيئة التدريس ورئيس القسم أيشارك  

 .للوحدةمدير سابق كالنبوي المدرس بالقسم 

 

 

ل ئعلي الرسا باألشرافالتدريس  اعضاء هيئةو االم وحديثي الوالده صحةتمريض لقد قام ومازال يقوم قسم  

  .العلمية ماجيستير ودكتوراه في التخصصات الدقيقة والموضوعات المختلفة بالقسم  

مية ماجيستير ودكتوراه في لالع وتحكيم الرسائلبمناقشة  صحه االم وحديثي الوالدهتمريض ايضا يقوم قسم  

 .التخصصات الدقيقة

علمية خارج الكلية بكليات الالرسائل  مناقشة وتحكيمالقسم ب هيئة التدريسالبعض من اعضاء  تقوم ايضا 

 .اخري مناظرة وفي نفس التخصص

اعضاء هيئه التدريس على درجه  وحصول ثالثةواخري ماجيستير  دكتوراة،تم مناقشة ثالث رسائل  

   الدكتوراه

  لكال من   مساعدومنح درجة مدرس  2017بالعام الجامعى ماجيستير  رسالتانتم مناقشة

 السيدة فايزة محمد خليفة والسيده توحة السيد ابو حطب

  كال من رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة شيماء محمد هاشم  2018تم مناقشة بالعام الجامعى

ودعاء  وأيضا الطالبة سهير محمودورسالة الماجستير الخاصة بالطالبة الهام جمعة  زكى

 .الخواجه

  بالقسم على درجة أستاذ مساعد(2018عام ) ؤاد األدهم عزه ف /الدكتورهتم حصول. 

 ( على درجة أستاذ مساعد بالقسم.2019عام ) تم حصول الدكتوره/ منال عبد هللا 

 اللجان العلمية

ئلالرسااالشراف ومناقشة   
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   ومنح درجه مدرس مساعد لكال من  2019بالعام الجامعى ماجيستير  رسالتانتم مناقشة

 .السيده مني جمعه والسيده منار جمال

 ( كال من رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة انعام 2020-2019الجامعى ) تم مناقشة بالعام

 .النجار والسيده اقبال ابراهيم عبد المنعم

 ( على درجة أستاذ مساعد بالقسم2020عام ) تم حصول الدكتوره/ غادة بالل. 

 

وال بتنميه أ بأن تنميه مخرجات التعليم تبدأ تمريض صحه االم وحديثي الوالدهعضاء قسم أ          يمانا  من إو

                  ا  فى جوده مخرجات تأثيركثرها أهم عناصر المدخالت وأالمدخالت، ولما كان عضو هيئه التدريس من 

حتفل مع ابنائه اعضاء هيئه إ قدالقسم اشراف رئيس  تحت- تمريض صحه االم وحديثي الوالدهالتعليم، فإن قسم 

 والدكتوراه.الماجستير التدريس بحصولهم على درجه 

 :القسم فى تاسيس مشروع  بنك االسئلهقد ساهم 

o ن إواخر الفصول الدراسيه، فأقتصاره فقط على إستمراريه التقويم على مدار العام وليس ضمانا إل

القسم مجموعه مختاره من  ةرئيس تسئله. حيث شكلاأل مشروع بنكسيس أالقسم قد ساهم فى ت

 ه الخاصه بالمشروع.سئلشرافها الخاص وذلك لوضع األإعضاء هيئه التدريس تحت أ

o  بالمشروع.  ةسئله الخاصدخال كافه البيانات واألإب عضاء هيئة التدريس بالقسمأ ىحدإحيث قامت

التكميل  ةسئلأختيار من متعدد وجابه الصحيحه والتوصيل واإلختيار اإلإما بين  ةسئلوقد تنوعت األ

 أه من حيث مستوى الصعوبه بدسئل. كما تنوعت األةالمقالي ةسئلوصوال الى األ ةسئلوتدرجت األ

 بالمستوى المبتدئين مرورا بالمستوى المتوسط ووصوال للمستوى الصعب.

o لى الحاسب الرئيسى لمشروع بنك إطار النظرى لمقررات القسم دخال اإلإتم  ى ذلكلإ باإلضافة

ات هداف النظريه الخاصه بكل وحده من وحدطار النظرى مجموعه من األوتتضمن هذا اإل ةسئلاأل

للتحقيق لكل درس من دروس هذه الوحدات. كما تم  ةجرائيه قابلإهداف ألى عده إضافه المقرر باإل

جابه النموذجيه التى تحققها كما تم تحديد مستوى صعوبه كل سؤال واإل ةسئلهداف باألربط هذه األ

 له على حده.
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خر هما للجانب النظرى واألحدأ تمريض صحه االم وحديثي الوالدهبطبع كتابين خاص بمادة القيام 

 للعملى

طبع كتابين  صحة االم وحديثى الوالدةنجازات التى قام بها قسم تمريض هم اإلأمن  

 Maternal and Neonatal Health’“حدهما للجانب النظرى ويحمل عنوان أ

Nursing  ” 

 Maternal and Neonatal Health Nursing“خر بختص بالجانب العملى ويحمل عنوان واأل 

Procedures ”     

سواء  ةاث العالميحبحدث األأفى المجال حيث تناولوا  ةهم المراجع الحديثأل ةويعد الكتابين خالص 

نترنت المتخصصه فى مجال التمريض. هم مواقع اإلأاو المنشوره فى  ةللمؤتمرات الدولي ةالمقدم

ليه إحدث ماتوصلت أئموا تحديث محتوى الكتابين سنويا ليال ةخذ القسم على عاتقه مسئوليأوي

 .صحة االم وحديثي الوالدةفى مجال تمريض  ةتطبيقات التكنولوجيا الحديث

 حتياجات الطالب.إووسائلها للتماشى مع  ةالتدريس المستخدمرق العمل الدائم بتطوير ط 

م بصوره هم العوامل التى تسهأمن  ةلى طرق التقويم الدقيقإضافه باإل ةولما كانت طرق التدريس الحديث 

تعديل طرق التدريس  ةن القسم قد تبنى سياسإ، ف ةالتعليمي ةفى رفع جوده مخرجات العملي ةساسيأ

للطالب  ةالمختلف ةووسائلها للتماشى مع معطيات العصر المتغيره والخصائص السيكولوجي ةالمستخدم

 على النحو التالى :

فى  ةكيدا للدورالبارز للمناقشأالتلقى،  وت أن مبدبدال م ةالمناقش أعلى مبد ةتم تبنى طرق التدريس القائم 

ن المقررات داخل القسم يتم إهداف المقرر. ولذلك فأوتوظيفها لتحقيق  ةتفعيل خبرات الطالب التعليمي

لى مجموعات ويتم مناقشه إوالتى يتم فيها تقسيم الطالب  Group Discussionستخدام مبدا إتدريسها ب

بين المحاضر  ةمناقش تجاهات متعدده منهاإ ةخذ المناقشأ. وتةالمجموعموضوع المحاضره داخل هذه 

بين الطالب بعضهم البعض وذلك لتفعيل  ةلى المناقشإ ةضافوالطالب كذلك بين الطالب والمحاضر باإل

 فراد المجموعه الواحده.أمفهوم التعلم التعاونى بين 

يتميز بوفره وتعدد تلك الوسائل. حيث يتم الشرح ن القسم إفى التدريس، ف ةللوسائل المستخدم ةما بالنسبأ 

 ةسرع لتوصيل المفاهيم والطرق التمريضيبسط واألاأل ةوالتى تعتبر الوسيل  Raw Modelsستخدام إب
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ن القسم يستخدم العديد من الوسائل التى تحقق التنوع التكنولوجى إلى ذلك، فإ ةضافالمختلفه للطالب. باإل

ستخدام ملفات البوربوينت إللطالب. وهذه الوسائل تتنوع  من  ةالمختلف ةالتكنولوجيوالتى تتالئم مع البيئات 

 Dataستخدام عارض  البيانات الرقمى إفى تبسيط وتوضيح وتلخيص الدروس  ومرورا ب ةالبسيط

Showةستخدام وسائط الذاكره المختلقإلى توزيعها على الطالب بإ ةضافلعرضها على الطالب باإل 

Flash Memories  ن القسم لم يغفل عن الجانب التعليمى المهم والفعال لشبكه إ. فضال على ذلك، ف

و داخل سكاشن العملى للطالب أبل وظفها سواء داخل المحاضرات   Internet ةالمعلومات الدولي

حدث المعلومات أطالع على فى اإل ةالمعلومات الدولي ةستخدام شبكإلى حث الطالب على إ ةضافباإل

 ةالشرس ةلى خلق ُمتعلم قادر على المنافسإوذلك للوصول ة المتعلقه بموضوعات الدراس ةائج العالميوالنت

 التى يفرضها سوق العمل المتغير.

 الجامعيللعام  الثاني يالدراسكورونا فى الفصل فيروس  ونظرا للظروف التى تمر بها البالد من مواجهة جائحة 

2019-2020 

من قبل الكلية  تمريض صحة االم وحديثى الوالدة الخاصة بقسم عليمية االلكترونية قد تم تفعيل المنصة الت 

لتفعيل المقرر االلكترونى الخاص بمادة تمريض النسا والتوليد للفرقه الثالثه وهكذا للدراسات العليا فى الروابط 

 -:االتية

- http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=44 

- http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=86 

- http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=85 

- http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=84 

 للدراسات العلياأيضا تم رفع جميع المحاضرات الخاصة بتمريض امراض النسا والتوليد للفرقه الثالثة و 

 . على المنصة االلكترونية

  بالقسم هيئة التدريسوتم من خالل هذه المنصة االلكترونية التفاعل من قبل الطالب مع اعضاء. 

 .تبنى القسم احدث وسائل التقويم والمتبعه فى اعرق الجامعات الدوليه 

http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=44
http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=86
http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=85
http://e-learningcenter1.tanta.edu.eg/nurse-moodle/course/view.php?id=84
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 ةبعاد التكنولوجيمع األ ةبعاد التدريسيتفاعالت األ ةهميأب ةالمدرك ةدارتإمتمثال فى  -يمانا من القسم إو 

ساسى للحكم الثاقب على ألن التقويم يعد المعيار اأب – ةتنافسي ةوذلك بهدف خلق جوده تعلمي ةالمختلف

. وتتعدد ةعرق الجامعات الدوليأفى  ةحدث وسائل التقويم والمتبعأن القسم تبنى إ، فةالتعلمي ةجوده العملي

لى إداخل المحاضرات وتمدد  ةالبسيط ةالشفهي ةوسائل التقويم والقياس داخل القسم والتى تبدأ من االسئل

 . OSCEلى اختبار إووصوال  ةت محل الدراسفى الموضوعا ةبحاث ومشروعات مختلفأعمل 

ة والذى يعتبر نظام تقويمى شامل مبنى على المالحظ OSCE  ةختبارات  العملية الهادفة  البنائاإل 

والتى تم التدريب عليها داخل معامل القسم بالتزامن مع التدريب  ةجراءات العمليلكل جوانب اإل ةالدقيق

  .ةالفعلى داخل مستشفيات الجامع

 

 شهر في  طارئفقد تم عمل مجلس قسم : د من محاربة فيروس كوروناالنظرا للظروف الراهنة التي تمربها الب

وتم فيه مناقشة القرار الوزاري الصادر السبت وذلك برئاسة رئيس القسم ا.م.د/ منال جاهين  2020 ابريل لعام

 -2019الترم الثاني للعام الجامعي –لثالثة والذى يتناول الطريقة المناسبة لتقييم طالب السنة ا 18/4/2020

 .دةم وحديثي الوالاالفي مادة تمريض صحة  2020

  دة والم وحديثي الاالتم االتفاق علي أن تستخدم طريقة تقديم بحث علمي كوسيلة لتقييم الطالب لمادة صحة

ن رصد درجات تحت إشراف ثاني علي أن يقييم الطالب براسب أو ناجح فقط دوالترم اللطالب الفرقة الثالثة 

 .البمجموعة من الطعضوهيئة التدريس بالقسم لكل 

 مجموعات، كل مجموعة  6الي توزيعهم تم والتي تتناول كيفية عمل البحث و تم اعطاء الطالب التعليمات

طالب تحت إشراف عضو او عضوين من أعضاء هيئة تدريس من القسم لالشراف علي  28أو  27تتكون من 

 .ية البحثإكتمال عمل

  3في خالل  المنصة االلكترونيةعن طريق رفعها علي  هاوتم تسليم االبحاث المطلوبة منهم  بإعدادقام الطالب 

 .31/5/2020من  ابتداءاسابيع  

  وتقييم ما تم رفعه من أبحاث ورصدها فى كشوف  للمنصة االلكترونيةمتابعة أعضاء هيئة التدريس تم

 .إعالن نتائج الطالب الستكمالورئيس القسم وإرسالها إلى الكنترول المختص وإعتمادها من لجنة المصححين 
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 :التنظيمي للقسم الهيكل

Distribution of Supervisors , Coordinators, and Clinical Instructors in Clinical Rotations 

 

 

 

Clinical Area Staff members 
Coordinators  

& Supervisors 

 Main 

Supervisor 

Antenatal 

 

Ass. Lecturer / Doaa Samir 

Demonstrator/ Eman abdelhady 

Demonstrator/ Eman abdelkrim 

Dr/Ghada Belal 

Dr/ Alya El-Refaey 

Dr/Eman Gowailly 

 

Prof .Dr/ 

Manal Hassan 

& 

 Assist. Prof.Dr 

 Manal Gaheen 

Labor 

 

Ass. Lecturer / Eman Elkholy 

Demonstrator/ Hend Gweda 

Demonstrator/ Eman Salem. 

Dr/ Rabea El-Sayed 

Dr/ Mona El-Agamy 

Gynecology 

 

Ass. Lecturer/ Faiza Mohamed  

Ass. Lecturer /Mona Gomaa 

Demonstrator/ Nesreen Talaat. 

Assist. Prof. Dr/ Fatma Abu 

Romia  

Dr/ Anaam Ebrahim 

Post- partum 

Ass. Lecturer/ Toha  Abo- Hatab 

Demonstrator/ /Faten Abdelhamid 

Ass. Lecturer / Manar Gamal  

Demonstrator/Aya  Nasr 

Assist Prof .Dr/ Azza El-Adahm 

Dr// Ikbal  Ebrahim   

Family 

planning 

Ass. Lecturer / Soheir Mahmoud 

Demonstrator/ Eman abdelkrim  

Demonstrator/ Walaa Elseady 

 

Dr/Iman El-khayat 

Dr/ Shimaa Hashem.  

Head of the department: Assist. Prof .Dr Manal Gaheen 


