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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 عمالجدول أ 

 (38مــجـــلــس الكلية الجلسة رقم )

  م01/0/9102الموافق  الخميسالمنعقدة يوم 

                      ===================================== 

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة

***************************************** 

 . 9103-09-00 ( المنعقدة في39ة رقم )المصادقة على محضر الجلسبشأن  -7804

 سائل التخطيط والتنسيق والمتابعةم

======================== 

 عرض السيدة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  لما تم انجازه من أعمال في المرحلة السابقة. بشأن -7803

 بشأن مناقشة أنشطة الجودة بالكلية. -7802

 .دراسات العليا والبحوث ومحضر لجنة العالقات الثقافيةالمحضر لجنة  عرض بشأن -7891

 .ومحضر لجنة المختبرات والمعامل محضر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن عرض -7890

 محضر لجنة شئون التعليم والطالب. عرض بشأن -7899

ألعيداد  خماسيية( -)ثالثية  ةمحدد ةزمني ةلفتر ةالخطاب الوارد من مكتب رئيس الجامعة لوضع خط بشأن  -7898
المطلوبة لكل قسم على حده وذلك لتكون قاعدة تنظيمية تحقيقاً لمبيدأ الشيفافية وتكيافل الفيرث حييث أن الجامعية  المعيدين

 بصدد تكليف معيدين بأقسام كليات الجامعة.

 الموافقة على اضافة األصناف التالية إلى الدفاتر المخزنية: بشأن  -7897

 ( جهاز8عدد )  جنيهاً  0851باجمالي سعر   جنيهاً للجهاز الواحد  751بسعر  ضغط ديجتال 

 ( جهاز ضغط بالسماعة 7عدد )  جنيهاً  9011باجمالي سعر   جنيهاً للجهاز الواحد  595بسعر 

 ( جهاز ضغط زئبقي9عدد )   جنيهاً  0811باجمالي سعر   جنيهاً للجهاز الواحد  051بسعر 

 ( جهاز سكر كامل05عدد )   جنيهاً  8451باجمالي سعر   جنيهاً للجهاز الواحد  951بسعر 

 ( علبة شرائط 7عدد )   جنيهاً  011باجمالي سعر   جنيهاً للعلبة الواحدة  051بسعر 

 ( علبة شكاكات 5عدد )   جنيهاً  011باجمالي سعر   جنيهاً للعلبة الواحدة  91بسعر 

 

 ارين لخدمة العملية التعليمية ليتم توزيعها على األقسام.وذلك تبرع من السادة أعضاء هيئة التدريس المع

بتحدييد أخير م 66/4/6174المنعقيدة بتياري   61رقم  بجلسته 7711تفعيل قرار مجلس الكلية رقم   بشأن  -7895
 .موعد الستالم المخاطبات والطلبات المقدمة لمجلس الكلية قبل انعقاده بثالثة أيام

 وتفعيل البريد اإللكتروني األكاديمي.ضرورة استخدام  بشأن  -7890

 .على الفرق الدراسية األولى والثانية والثالثة )الئحة حديثة(MIS استخدام نظام الكنترول الموحد  بشأن  -7894

 جنيهاً  2911اجمالي سعر 
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 لضمان جودة التعليم واالعتماد

  :ـالمسائل التنفيذية 

 -:أوالً: شئون االفراد

المعييدة بالقسيم لوظيفية  هللا السيدة/ شيماء حسن خلفموافقة مجلس قسم تمريض األطفال على تعيين  بشأن -7893
 .م17/76/6172مدرس مساعد حيث أنها منحت درجة الماجستير بتاري  

 أسيماء عبيد الحمييد ابيرا يمالسييدة/ موافقة مجلس قسم تمريض صحة االسرة والمجتميع عليى تعييين  بشأن -7892
 المعيدة بالقسم لوظيفة مدرس مساعد.

لسييدة/ مرفيت عبيد باالخاصة ني والجراحي على اجازة مرافقة زوج موافقة مجلس قسم تمريض الباط بشأن -7881
 .م7/7/6161م إلى 7/6/6172المدرس المساعد بالقسم لمدة عام من  سماعيلاالفتاح 

ليكون التشيكيل  تشكيل مجلس القسم تعديلعلى  التمريض النفسي والصحة النفسيةبشأن موافقة مجلس قسم  -7880
 -: كالتالي الجديد
 .رئيساً                           ام ابرا يم محمداكر د/أ 

 . عضواً   نادية ابرا يم سيدد/ أ.م   

  .عضواً  نجالء عبد المجيد محمدد/ أ.م           

  .عضواً   نادية عبد الغنيد/ أ.م 

  /عضواً   عزة محمد عبد العزيزد       

  /عضواً  أميرة عزت عبد الناصرد   

  /عضواً    حسنية شحاتة محمدد   

  /عضواً   بو الليل أبو الغيطأمنال د 

 -:ثانياً: شئون الدراسات العليا والبحوث

امتحان درجة اليدكتوراه فيي التميريض النفسيي والصيحة النفسيية دور نيوفمبر نتيجة  احصائيةبشأن اعتماد  -7889
 .م6172

 م.6172نوفمبر  نتيجة امتحان درجة الدكتوراه في إدارة التمريض دور احصائيةبشأن اعتماد  -7888

 .م6172امتحان درجة الدكتوراه في تمريض األطفال دور نوفمبر  احصائية نتيجةبشأن اعتماد  -7887

 .م6172دور نوفمبر  النساء والتوليدامتحان درجة الدكتوراه في تمريض احصائية نتيجة بشأن اعتماد  -7885

ي تمريض البالغين وتمريض الحاالت الحرجية دور امتحان درجة الدكتوراه ف احصائية نتيجةبشأن اعتماد  -7880
 م.6172نوفمبر 

 أكتيوبردور  التميريض النفسيي وإدارة التميريضفي  الماجستيرامتحان درجة  احصائية نتيجةبشأن اعتماد  -7884
 م.6172

يز يمان ممدوح عزإبالطالبة/ بشأن تسجيل موضوع رسالة الدكتوراه في تمريض الحاالت الحرجة الخاصة  -3448

 .بقسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ المساعد المدرس سليمان

 -موضوع البحث:

  " لدي مرضي التنفس الصناعيومخرجاتها واألثار التنفس  صعوباتتأثير تطبيق الرعاية التمريضية علي " 
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" Effect of implementing nursing care on breathing discomfort and its outcomes 

among mechanically ventilated patients " 

 -لجنة األشراف:

 د/ مني علي محمد                       أستاذ مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوط

 يوطد/ مرفت أنور عبدالعزيز               أستاذ مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة أس

ييية أ بالطالبيية/بشييأن تسييجيل موضييوع رسييالة الييدكتوراه فييي تمييريض األموميية والنسيياء والييوالدة الخاصيية  -7882
  .المدرس المساعد بقسم تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية مصطفي محمد عبد الحافظ

 -موضوع البحث:

 ان أمراض النساء " " تأثير التدخالت الحزمية لتقليل عدوي مكان الجرح بعد جراحة سرط

" Effect of bundled interventions to reduce surgical site infection after gynecologic 

cancer surgery " 

 -لجنة األشراف:

 كلية التمريض جامعة أسيوطبأستاذ تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية                     حمدأأ.د/ نبيلة طه 

 مدرس التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة أسيوط   طالب     أبو مد السيدحأد/  شام 

 مدرس تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية بكلية التمريض جامعة أسيوط    حمد          أأمل فؤاد عارف  د/

بالطالبية/ ماجيدة صية بشأن تسجيل موضوع رسيالة اليدكتوراه فيي تميريض األمومية والنسياء واليوالدة الخا -7871
  .المدرس المساعد بقسم تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية حمد فرحاتأ

 -موضوع البحث:

تأثير برنامج تعليمي علي معلومات الممرضات عن حاالت األمهات التي تشرفن علي الوفاة في مستشفي صحة " 
 جامعة أسيوط "  المرأة

" Effect of educational program on nurse's knowledge about maternal near miss 

cases at Woman Health Hospital, Assiut University "  

 -لجنة األشراف:

 أ.د/ منال فاروق مصطفي             أستاذ تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية بكلية التمريض جامعة أسيوط

 اذ تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية بكلية التمريض جامعة أسيوطأ.د/ انتصار محمد يونس              أست

 مدرس التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة أسيوط د/ أحمد محمد عباس                 

بشيري  بالطالبية/بشأن تسجيل موضوع رسالة اليدكتوراه فيي تميريض األمومية والنسياء واليوالدة الخاصية  -7870
  .وافدة يمنية علي الحرازيعبدهللا 

 -موضوع البحث:

 دور التمريض "  " تعزيز الشفاء مقابل الرعاية التقليدية بعد العملية القيصرية:

" Enhanced recovery versus conventional care after cesarean section : role of 

nursing " 

 -لجنة األشراف:

 ستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة أسيوطأأ.د/ عاطف محمد درويش                
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 أ.د/ منال فاروق مصطفي             أستاذ تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية بكلية التمريض جامعة أسيوط

 سيوطأ.د/ انتصار محمد يونس              أستاذ تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية بكلية التمريض جامعة أ

 بالطالبية/ أسيماء جمعية رجيببشأن قيد وتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه  في تمريض المسنين الخاصية  -7879
 .أخصائية تمريض بمستشفي جامعة أسيوط

 -موضوع البحث:

" تأثير برنامج األنشطة البدنية والتغذيية التعليميي عليي اإلمسياو اليوظيفي ليدي المسينين بأنديية المسينين بمدينية 
 " أسيوط

" Effect of dietary & physical activity educational program on functional 

constipation for elderly people at Assiut Geriatric clubs " 

 -لجنة األشراف:

 حمد محمد قطب        أستاذ تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوطأأ.د/ صفاء 

 أستاذ تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط       حسانين      أ.د/ ربعة حامد 

 د/  ناء مختار ابرا يم              مدرس تمريض المسنين بكلية التمريض جامعة أسيوط

بالطالبية/ وسيام الخاصية في تمريض البالغين )بياطني وجراحيي( بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير  -7878
 المعيد بقسم التمريض الباطني والجراحي.محمود محمد 

 موضوع البحث:-

 " علي عظمة الفخذأدراسة مقارنة تأثير ثالث فئات عمرية مختلفة علي جودة الحياة للمرضي المصابين بكسر " 
" Comparative study: The effect of three different ages on quality of life for patients 

with hip fracture " 

 لجنة اإلشراف:-

 جامعة أسيوط -كلية الطب  -أ.د/ أسامة احمد فاروق           أستاذ جراحة العظام 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  -أ.د/ ميمي محمد مكاوي           أستاذ التمريض الباطني والجراحي 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  -د/ أمنه عبدهللا دسوقي            مدرس التمريض الباطني والجراحي 

بالطالبية/ أمييرة بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض البالغين )باطني وجراحيي( الخاصية  -7877
 المعيد بقسم التمريض الباطني والجراحي. أحمد حسين

 موضوع البحث:-

 راحة مناظير الركبة "" تأثير بروتوكول تمريضي لتقليل الجلطة الوريدية للمرضي الخاضعين الجراء ج

" Effect of Nursing protocol on minimizing venous thromboembolism for patients  

undergoing arthroscopic knee surgery " 

 لجنة األشراف:

 أ.د/ زينب عبداللطيف محمد           أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط

 عبدالرحيم حسين           أستاذ جراحة العظام  بكلية الطب جامعة أسيوطأ. د/ شام 

 د/  الة محمد غانم                    أستاذ مساعد التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط
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 وييدا  بالطالبية/بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض البالغين )باطني وجراحيي( الخاصية  -7875
 .بالوادي الجديد بمديرية الشئون الصحيةأخصائية تمريض  عبدالدايم خلف محمد

 -موضوع البحث:

 " تأثير بروتوكول تعليمات التمريض علي نمط حياة تعزيز الصحة لمرضي فقر الدم المنجلي في الوادي الجديد " 

" Impact of nursing  instructions protocol on health promotion life style for style 

patients with sickle cell anemia at the New Valley "  

 لجنة األشراف:

 أ.د/ ميمي محمد مكاوي           أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط

 عة أسيوطد/ أسماء سيد عبد المجيد         مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جام

بالطالبية/ سيحر بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض البالغين )بياطني وجراحيي( الخاصية  -7870
  .أخصائية تمريض بمعهد جنوب مصر لألورام حمد عبدالرحمنأ

 -موضوع البحث:

 " ا الجذعيهلعملية زرع الخاليخاضعين تعديل خريطة السوائل للممرضات لرصد اضطرابات السوائل للمرضي ال" 

" Modification of fluid balance chart for nurses to monitor fluid volume 

disturbances in patient undergoing hematopoietic stem cell transplantation " 

 لجنة األشراف:

 ة أسيوطأ.د/ ميمي محمد مكاوي           أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامع

 جامعة أسيوطبمعهد جنوب مصر لألورام بمدرس طب األورام    د/ماجد عبد الفتاح أمين        

 مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط   حمد          أد/ وفاء رمضان 

 مياري حبييب فياخر بالطالبية/بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض صحة المجتمع الخاصة  -7874
 .ت أسيوطأخصائية تمريض بمستشفي حميا

 -موضوع البحث:

 ت أسيوط "" معلومات واتجا ات الفريق الصحي تجاه مرضي متالزمة نقص المناعة المكتسبة بمستشفي حميا

" knowledge and attitudes of health care team towards AIDs patients at Assuit 

Fever Hospital  " 

 -نة األشراف:لج

 د/ صفاء رشاد محمود           أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

 د/ فاطمة رجب خلف             مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

نييورا السيييد اسييماعيل  الطالبيية/ببشييأن تسييجيل موضييوع رسييالة الماجسييتير فييي إدارة التمييريض الخاصيية  -7873
 .المعيد بقسم إدارة التمريض ابرا يم

 -موضوع البحث:

 " سمات مديري التمريض ومستويات ضغط العمل بمستشفيات جامعة أسيوط" 

" Nurse managers attributes and work stress levels at Assiut University Hospitals " 

 -لجنة األشراف:
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 بدهللا           أستاذ ادارة التمريض بكلية التمريض جامعة أسيوطأ.د/ سماح محمد ع

 مدرس ادارة التمريض بكلية التمريض جامعة أسيوط د/ أمال سيد محمد                

 بالطالبية/بشأن تسجيل موضوع تسجيل رسالة الماجستير في التمريض النفسي والصحة النفسيية  الخاصية  -7872
  .المعيد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية حمدأ الحارس أمين رشا عبد

 -موضوع البحث:

تقييم الخصائص النفس اجتماعية والديموغرافية المتعلقة بانتكاسة مريض الفصام الذ اني بمستشفي االمراض " 
 " النفسية بجامعة أسيوط

" Assessment of psychosocial and demographic characteristics related to relapse in 

schizophrenic Patients in psychiatric Hospital of Assiut University "  

 -لجنة األشراف:

 بكلية الطب جامعة أسيوطاألمراض العصبية والنفسية أستاذ مساعد        حمد عبدالباقي عبدالرحمن   أد/ 

 بكلية التمريض جامعة أسيوطنفسي والصحة النفسية التمريض الأستاذ مساعد      د/نادية عبدالغني عبدالحميد       

 بكلية التمريض جامعة أسيوطالتمريض النفسي والصحة النفسية مدرس   بوالغيط             أبوالليل أد/ منال 

أسماء عبدالحافظ  بالطالبة/رسالة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة الخاصة بشأن تسجيل موضوع  -7851
 .أسيوط الجامعيئية تمريض بمستشفي أخصا عبدالغني

 -موضوع البحث:

 " تأثير تنفيذ التدخالت التمريضية لتقليل العدوي بين المرضي الخاضعين لمراقبة الضغط داخل الجمجمة" 

" Effect of implementing nursing intervention to minimize infection among patients 

undergoing intracranial pressure monitoring "  

 -لجنة األشراف:

 بكلية الطب جامعة أسيوطجراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد   د/ محمد عبدالباسط علي       

 بكلية التمريض جامعة أسيوطتمريض الحاالت الحرجة والطوارئ أستاذ مساعد        د/ مجدة محمد مهني      

 بكلية التمريض جامعة أسيوطالحاالت الحرجة والطوارئ  تمريضمدرس     د/ منى عبد العظيم أحمد     

فاطميية خلييف  بالطالبيية/رسييالة الماجسيتير فييي تمييريض الحيياالت الحرجية الخاصيية بشيأن تسييجيل موضييوع  -7850
 .الجامعي األطفالأخصائية تمريض بمستشفي  عبدهللا

 -موضوع البحث:

 " في تغيير أداء الممرضات وتحسين نتائج المرضي الذين يتلقون التغذية الوريدية تأثير التدخل التعليمي" 

" Effect of educational intervention on changing nurses' performance and 

improving patient outcomes receiving total parenteral nutrition " 

 

 -لجنة األشراف:

 بكلية التمريض جامعة أسيوطتمريض الحاالت الحرجة والطوارئ أستاذ مساعد            د/ مرفت أنور عبدالعزيز   

 بكلية الطب جامعة أسيوطالتخدير والحاالت الحرجة د/ أبو العيون محمد عبدالمحسن     مدرس 

 سيوطبكلية التمريض جامعة أتمريض الحاالت الحرجة والطوارئ مدرس     د/ منال محمد عبدالنعيم          
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 ماريانا وجيه نعيم بالطالبة/بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة الخاصة  -7859
 .بمستشفى األورمان الجامعي للقلب وجراحاتهأخصائية تمريض 

 -موضوع البحث:

 " تحسين نتائج مرضي جراحة تصليح األوعية الدموية التاجية باستخدام المسار السريري "

" Improving coronary artery bypass graft surgery patient' outcomes by using 

clinical pathway " 

 -لجنة األشراف:

 د/ مرفت أنور عبدالعزيز           أستاذ مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوط

 ب والصدر بكلية الطب جامعة أسيوطمدرس جراحة القل      د/ محمد عالء نادي          

 د/ منال محمد عبدالنعيم            مدرس تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوط

ميروة  بالطالبية/بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض البالغين )بياطني وجراحيي( الخاصية  -7858
 .الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة جنوب الوادي التمريضالمعيدة بقسم  حمد محمدأحمدي 

 -موضوع البحث:

 "الممرضات عن الجلطة الوريدية لمرضي جراحة السرطان ومهاراتتعزيز معلومات "

"Inhancing nurses' knowledge and practices about venous thrombo embolism for 

cancer surgery patients" 

 لجنة األشراف:

 أستاذ مساعد التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط         الة محمد غانم     د/ 

 د/ شيماء سيد خليل            المدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط

عياطف ناشيد  ييرعب بالطالبية/بشأن تسجيل موضوع رسالة الماجستير في تمريض صحة المجتمع الخاصة  -7857
 .مدرسة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالبداري

 -موضوع البحث:

معلومات واتجا ات وسلوكيات تجنب التيدخين السيلبي للسييدات المتيرددات عليي العييادات الخارجيية بمستشيفي " 
 " صحة المرأة

" Knowledge, attitudes, and avoidance behaviors  regarding passive smoking 

among women attending outpatient clinics of Women Health Hospital "  

 -لجنة األشراف:

 د/ صفاء رشاد محمود           أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

 جامعة أسيوط د/ فايزة محمد محمد             مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض

أسيماء  بالطالبية/رسالة الماجستير في تمريض البالغين )باطني وجراحي( الخاصة بشأن تسجيل موضوع  -7855
 .جامعة سوهاجبكلية التمريض التمريض الباطني والجراحي المعيد بقسم  حسن البدري

 -موضوع البحث:

 ت الساق "تأثير التمرينات أثناء جلسة الغسيل الدموي علي التعب وتشنجا" 

" Effect of intradialytic hemodialysis exercises on fatigue and leg cramps " 
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 لجنة األشراف:

 بكلية الطب جامعة سو اج مساعد أمراض الباطنة د/ نايل عبد الحميد                 أستاذ 

 كلية التمريض جامعة أسيوطد/ سهرة ذكي عازر                أستاذ مساعد التمريض الباطني والجراحي ب

 د/ نعمة ممدوح مصطفي          مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط

بالطالبية/ أميل اليدكتوراه فيي التميريض النفسيي والصيحة النفسيية الخاصية  لرسالةتشكيل لجنة الحكم بشأن  -7850
بجامعيية جنييوب بكلييية التمييريض لنفسييي والصييحة النفسييية المييدرس المسيياعد بقسييم التمييريض ا عبييدالعال محمييد علييي

 بقنا. الوادي

   -:موضوع البحث

 "" ارشادات مقترحة : العبء واستراتيجيات التكيف لدي األسر مقدمي الرعاية للمرضي النفسيين 

" Suggested Guidelines: Burden and coping strategies among family caregivers of 

psychotic patients   " 

  -لجنة اإلشراف :

 الطب جامعة أسيوط يةأستاذ الطب النفسي بكل أ.د/ عالء الدين محمد درويش

 جامعة أسيوط -أ.د/ اكرام ابرا يم محمد            أستاذ التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض

 جامعة أسيوط -نفسية بكلية التمريضالمدرس التمريض النفسي والصحة ال      د/ زمزم أحمد أحمد          

 -لجنه الحكم:

 بكلية الطب جامعة أسيوط )عن المشرفين(الطب النفسي أ.د/ عالء الدين محمد درويش    أستاذ 

 بكلية الطب جامعة سو اج )مناقش خارجي(الطب النفسي د/ حميد مصطفي بداري         أستاذ أ.

 بكلية التمريض جامعة أسيوط )عن المشرفين(التمريض النفسي والصحة النفسية أ.د/ اكرام ابرا يم محمد           أستاذ 

 بكلية التمريض جامعة أسيوط ) مناقش داخلي(التمريض النفسي والصحة النفسية د/نادية ابرا يم سيد       أستاذ مساعد 

بالطالبة/ نعمة الخاصة  تشكيل لجنة الحكم لدرجة الماجستير في تمريض البالغين )باطني وجراحي (بشأن  -7854
 مدرسة تمريض بالمعهد الفني للتمريض جامعة أسيوط.حسانين قطب 

   -:موضوع البحث

 "" معدل انتشار وعوامل الخطورة المؤدية الي عدوي جروح العظام  

" Prevalence and risk factors leading to orthopedic wound infection   " 

  -لجنة اإلشراف :

 أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط           عبد اللطيف محمدزينب  أ.د/

 أستاذ جراحة العظام  بكلية الطب جامعة أسيوط  د/  شام عبد الرحيم القاضي       أ.

 د/ سحر علي عبد المحسن             مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط

 -الحكم: لجنه

 أ.د/ زينب عبداللطيف محمد     أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )عن المشرفين(

 أ. د/ وائل يوسف العادلي       أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة أسيوط )مناقش خارجي (



                                                         
                         أمانة مجلس الكلية                                                                                                                     

                                                                                                                        

9 

 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 الجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )مناقش داخلي(د/  الة محمد غانم              أستاذ مساعد التمريض الباطني و

بالطالبيية/ تشيكيل لجنية الحكيم لدرجيية الماجسيتير فيي تميريض البييالغين )بياطني وجراحيي ( الخاصية بشيأن  -7853
 التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط. المعيد بقسم أسماء حمدي محمد ثابت

   -:موضوع البحث

دات التمريضية علي تقليل المضاعفات وتحسن رضا المرضي الخاضعين إلزالة حصوات المثانة "تأثير اإلعدا
 "بالمنظار

"Effect of nursing preparations on minimizing complications and improving 

satisfaction for patients undergoing cystolithotripsy  " 

  -لجنة اإلشراف :

 أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط                طيف محمدزينب عبد الل أ.د/

 د/ مدحت أحمد عبد هللا الهواري          أستاذ جراحة المسالو البولية والكلي  بكلية الطب جامعة أسيوطأ.

 ة التمريض جامعة أسيوطمدرس التمريض الباطني والجراحي بكلي       د/ رشا علي أحمد عبد المولي        

 -لجنه الحكم:

 أ.د/ زينب عبداللطيف محمد      أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )عن المشرفين(

 أ. د/ مدحت احمد عبدهللا         أستاذ جراحة المسالو بكلية الطب جامعة أسيوط )عن المشرفين( 

 بكلية الطب جامعة أسيوط ) مناقش خارجي(والكلى أستاذ جراحة المسالو    أ. د/ عادل قرقار عبدهللا      

 د/  الة محمد غانم               أستاذ مساعد التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )مناقش داخلي(

بالطالبيية/ لخاصية تشيكيل لجنية الحكيم لدرجيية الماجسيتير فيي تميريض البييالغين )بياطني وجراحيي ( ابشيأن  -7852
 التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط. المعيد بقسم مروة عبدالحميد سيد

   -:موضوع البحث

 "" تأثير العناية التمريضية لتقليل العدوى بمكان المسامير لمرضي المثبت الخارجي  

"Effect of nursing management on reducing pin site infection among patients with 

externat fixators   " 

  -لجنة اإلشراف :

 جامعة أسيوط -أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض       ماجدة أحمد محمد         أ.د/ 

 جامعة أسيوط -أ.د/ خالد محمد مصطفي              أستاذ جراحة العظام بكلية الطب

 جامعة أسيوط -مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض         د/ آمنه عبد هللا دسوقي      

 -لجنه الحكم:

 )عن المشرفين( حمد محمد         أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوطأأ.د/ ماجدة 

 ريض جامعة المنيا )مناقش خارجي( التمريض الباطني والجراحي بكلية التممساعد أستاذ       جيهان سيد             د/

 ) مناقش داخلي( د/ سهرة ذكي عازر            أستاذ مساعد التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط

 منة عبدهللا دسوقي          مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )عن المشرفين(آد/
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بالطالبة/ منار جنة الحكم لدرجة الماجستير في تمريض البالغين )باطني وجراحي ( الخاصة تشكيل لبشأن  -7801
 التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط. المعيد بقسم عمر محمد عبدالنعيم

   -:موضوع البحث

 "لمثانة بالمنظار " تأثير تطبيق التعليمات التمريضية علي نتائج المرضي الخاضعين الستئصال أورام ا

" Effect of implementing nursing instructions on patients' outcomes undergoing 

transurethral resection of bladder tumor   " 

  -لجنة اإلشراف :

 جامعة أسيوط -أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض   أ.د/ ميمي محمد مكاوي               

 جامعة أسيوط -د/ مدحت أحمد عبد هللا الهواري      أستاذ جراحة المسالو البولية والكلي  بكلية الطب.أ

 جامعة أسيوط -مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض          د/ غادة حسن أحمد            

 -لجنه الحكم:

 طني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )عن المشرفين(أ.د/ ميمي محمد مكاوي              أستاذ التمريض البا

 أ. د/ مدحت احمد عبدهللا             أستاذ جراحة المسالو بكلية الطب جامعة أسيوط )عن المشرفين( 

 سكندرية )مناقش خارجي( األأ. د/ سهير محمد وحيدة            أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة 

 حمد محمد               أستاذ التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة أسيوط )مناقش داخلي(أأ.د/ ماجدة 

 م.6172/6172بشأن تحديد مواعيد االمتحان طالب الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي  -7800

 الدكتوراه( –الماجستير  -)الدبلوم 

 م2910بريل ومايو أدور  -أوال :

 م6172بريل أدبلوم دور   م67/4/6172  -األحد:

 م 6172بريل أدرجة الماجستير الجزء األول دور   م67/4/6172  -األحد:

 م6172بريل أدرجة الماجستير الجزء الثاني دور   م66/4/6172 -االثنين:

 م6172درجة الدكتوراه دور مايو   م61/5/6172 -األحد:

 م1029دور أكتوبر ونوفمبر  -ثانيا :

 م6172دبلوم دور أكتوبر   م61/71/6172  -األحد:

 م6172درجة الماجستير الجزء األول دور أكتوبر   م61/71/6172  -األحد:

 م6172درجة الماجستير الجزء الثاني دور أكتوبر   م67/71/6172  -االثنين:

 م6172درجة الدكتوراه دور نوفمبر   م64/77/6172  -األحد:

 -:ليم والطالبثالثاً: شئون التع

المقيييد بالفرقيية  الطالييب/ محمييد جمييال فتحييي سيييدموافقيية لجنيية شييئون التعليييم والطييالب علييى حرمييان بشيأن  -7809
للعيام الجيامعي  وتمريض الحاالت الحرجية ليدوري يونييو وسيبتمبرتمريض إدارة ال امتحان مادتي من دخولالرابعة 
المركزية للشئون القانونية بفصله لميدة عيام دراسيي واحيد للعيام بناءاً على القرار الوارد من اإلدارة  م6172/6172

 .م6172/6172الجامعي 
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المقيد بالفرقة الثانية  الطالب/ محمد فتحي عبد الفتاحبشأن موافقة لجنة شئون التعليم والطالب على حرمان  -7808
ييو وسيبتمبر للعيام الجيامعي والتقييم الصيحي ليدوري يون  IIمن دخول امتحان ميادتي التميريض البياطني والجراحيي

 .أعمال السنة مجموع% من 11لحصوله على أقل من  م6172/6172

 -:من أعمال دما يستج

عرض تقرير عن الندوات المقامة في معهد جنوب مصر لألورام بناءاً عليي تنفييذ برتوكيول التعياون بشأن  -7807
  عضاء هيئة التمريض بالمعهد.أدة المبرم بين الكلية ومعهد جنوب مصر لألورام لتنمية قدرات السا

فبراييير( بكلييية  5إلييى  7الموافقيية علييى إقاميية المعسييكر الشييتوي الخيياث بالجمعييية فييي الفتييرة ميين )بشييأن  -7805
جامعية  -جامعة أسيوط مع العلم بأنه قد تم إقامة المعسكر فيي جامعيات أخيرث مثيال )جامعية قنياة السيويس التمريض

  (.وجامعة المنصورة -جنوب الوادي

للموافقية عليى حضيورها لمجليس الكليية حييث  السيدة الدكتور/ حنان عبدهللا أبوزيدالطلب المقدم من بشأن  -7800
 أنها أقدم المدرسين بقسم تمريض المسنين وتمثل نائب رئيس قسم تمريض المسنين. 

 بشأن عرض محضر لجنة المكتبات. -7804

 خالقيات المهنة.أبشأن عرض محضر لجنة  -7803

 .اجتماع مجلس إدارة المجلة العلميةبشأن عرض محضر  -7802

نشر األبحاث العلمية المستخرجة من رسائل موافقة مجلس إدارة المجلة العلمية بالكلية على أن يكون  بشأن -7841
 . (11رجوعا لقرار مجلس الكلية رقم ) الماجستير والدكتوراه قبل المناقشة

لمجلية  6172مجلية العلميية بالكليية بمخاطبية األقسيام لسيداد االشيتراك السينوي موافقة مجلس إدارة ال بشأن -7840
 الكلية.
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 امـاألقسجالــــــس م

============ 

 م                        17/7/6172   تمريض الباطني والجراحي فيمحضر اجتماع مجلس قسم  -

 م         17/7/6172 جابية فيالنساء والتوليد والصحة االن قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م                  11/7/6172   صحة األسرة والمجتمع في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م                                11/7/6172   محضر اجتماع مجلس قسم إدارة التمريض في       -

                                    م 11/7/6172   األطفال في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م             11/7/6172  الحاالت الحرجة والطوارئ في  قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م  11/7/6172   والصحة النفسية في قسم التمريض النفسيمحضر اجتماع مجلس  -

 م  12/7/6172   المسنين في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

   

 الكلية سمجل رئيس             الكلية                                         مجلس أمين     

سماح محمد عبد هللاأ.د/                                         مرفت علي خميسد/ أ.  

                                                                    


