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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 عمالجدول أ

 (48مــجـــلــس الكلية الجلسة رقم )

  م48/2/2142الموافق  الخميسالمنعقدة يوم 

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

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

 . 2142-4-41 ( المنعقدة في44ة رقم )المصادقة على محضر الجلسبشأن  -8422

 سائل التخطيط والتنسيق والمتابعةم

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

 عرض السيدة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  لما تم انجازه من أعمال في المرحلة السابقة. بشأن -8424

 بشأن مناقشة أنشطة الجودة بالكلية. -8428

 .لالعتماد راسات العليا والبحوث ومحضر لجنة العالقات الثقافيةالدمحضر لجنة  عرض بشأن -8427

 .لالعتماد ومحضر لجنة المختبرات والمعامل محضر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن عرض -8427

 .لالعتماد محضر لجنة شئون التعليم والطالب عرض بشأن -8422

 د.بشأن عرض محضر لجنة أخالقيات المهنة لالعتما -8424

 بشأن عرض محضر لجنة المكتبات لالعتماد. -8422

 بشأن عرض محضر اجتماع وحدة األزمات والكوارث لالعتماد. -8441

م بالموافقرة علرى شنشرا  42/24/4122( بتراري  234بشأن قررار رئريا المجلرا األعلرى للجامعرات رقرم ) -8444
 حته المالية واإلدارية.مركز الخدمة العامة بالكلية كوحدة ذات طابع خاص واعتماد الئ

الخطاب الوارد من مكتب أمين المجلا األعلى للجامعرات للتعمريم علرى أعضرا   يئرة التردريا مرن  بشأن  -8442
األساتذة العاملين والمتفرغين بفتح باب التقدم وتحديث البيانات للجان العلمية للترقيات للدورة الثالثرة عشرر ألعضرا  

م ولمدة شههر 47/2/2142يوم السبت الموافق جلا األعلى للجامعات وذلك بد اً من اللجان والمحكمين بأمانة الم
علماً بأنه لن يلتفت شلى أي بيانات لم يتم تحديثها للتقدم في الدورة الحالية ويكون التقدم عن طريق موقرع  من تاريخه

  http://www.scicom.scu.eun.egالمجلا األعلى للجامعات علي الرابط التالي 

 scicom@scu.egلدعم الفني يرجي التواصل من خالل البريد اإللكتروني: ول
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

( 393بموافقررة مجلررا الجامعررة بجلسررته رقررم )الخطرراب الرروارد مررن مكتررب رئرريا الجامعررة ل حاطررة  بشررأن  -8444
و ررو م علررى قبررول اإل رردا  المقرردم مررن السرادة أعضررا   يئررة الترردريا المعررارين بالخررار  32/24/4122المنعقردة بترراري  

 عبارة عن:

 ( دباسة كبيرة سعر الواحدة 7عدد )جنيها   242 

 ( سعر الواحدة 47عدد )جنيها   84( دباسة كبيرة )كان جاروا 

 جنيها . 2712وذلك بقيمة إجمالية 

( 393بموافقررة مجلررا الجامعررة بجلسررته رقررم )الخطرراب الرروارد مررن مكتررب رئرريا الجامعررة ل حاطررة  بشررأن  -8448
م على قبول اإل دا  المقدم من السادة أعضا   يئة التدريا بقسم تمرريض صرحة األسررة 32/24/4122المنعقدة بتاري  

 والمجتمع بالكلية و و عبارة عن:

 مقياس النظر  مقياس الطفل بالخشب  الطفل + التطعيمات 

 ثالجة التطعيمات بالخشب  شنطة اإلسعافات األولية باأللوميتال  

ب رئيا جامعة الوادي الجديد للموافقة على شيفاد أحد أعضرا   يئرة التردريا بشأن الخطاب الوارد من مكت -8447
 بالكلية إللقا  محاضرة عن سرطان الثدي للطالبات والعاملين بجامعة الوادي الجديد بمركز الخارجة.

عرض ما اتفق عليه مجلا قسم التمريض الباطني والجراحي فيما يخص مشروع االتحراد األوربري  بشأن  -8447
 ي النقاط التالية:ـف

 تحديد فريق العمل بمشروع االتحاد األوروبي (:4الموضوع ) .4

 تحديد اسم البرنامج والدرجة العلمية التي سوف تمنح بعدم اتمام البرنامج (:2الموضوع ) .2

 تحديد متطلبات االلتحاق بالبرنامج (:4الموضوع ) .4

 الجمعيات العالمية المتخصصةتحديد أحد أعضا   يئة التدريا للبحث عن أحد  (:8الموضوع ) .8

 نبذة عن المشروع

 New postgraduate medical and nursing programs in (hepato- pancreato- Billiary) االسم:

diseases and liver transplant 

 باإلتحاد األوروبي ERASMUS هيئة:ال

  euro 821.690.00الميزانية:

 الجامعات المشاركة: 

 جامعة األسكندرية .2 كلية التمريض( –ة الطب جامعة أسيوط )كلي .4

 كلية التمريض( –جامعة المنوفية )كلية الطب  .8 وزارة الصحة .4

 األهداف الرئيسية للمشروع:

 تدعيم اإلدارة والعملية البحثية .4 الشراكة مع وزارة الصحة .2 تطوير البرامج لكليتي الطب والتمريض .4

 البرامج التعليمية:

 .( برامج لكلية الطب4عدد ) .4
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 :( برنامج لكلية التمريض2عدد ) .2

 Master Degree 

 Diploma (professional Diploma) 

 سنتان وينتهي المشروع بإعتماد البرامج التعليمية من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد. مدة المشروع:

بالكليرة للموافقرة  لجراحهيالسيدة األستاذ الدكتور/ رئيس قسم التمريض البهاطني وابشأن الطلب المقدم من  -8442
م بالمردر  4122/4129على فتح الكليرة يروم السربت مرن كرل أسربوع خرالل الفصرل الدراسري الثراني للعرام الجرامعي 

( للفرقررة األولررى بالكليررة ومررادة تمررريض برراطني Iالرردائري العلرروي وذلررك لترردريا مررادة تمررريض برراطني وجراحرري )
 تمريض باطني وجراحي للفرقة األولى بالمعهد الفني للتمريض. ( للفرقة الثانية بالكلية ومادةIIIوجراحي )

م 4122/4129بشررأن عرررض الهيكررل التنليمرري المحرردث لوحرردة ضررمان الجررودة بالكليررة للعررام الجررامعي  -8444
 لالعتماد.

 بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة للموافقة على ترشيح كل من: -8442

 أستاذ تمريض صحة المجتمع وعميد كلية التمريض بجامعة المنيا ا صادق أ.د/ هويد

 أستاذ تمريض صحة األم والرضيع بكلية التمريض بجامعة القاهرة أ.د/ شادية عبد القادر 

 م.4122/4129كأعضا  لجنة المراجعة الخارجية لبرنامج البكالوريوا للعام الجامعي 

ات ملتقى الجمعية العلمية المصرية لطالب كليرات التمرريض وحرديثي بشأن عرض تقرير مفصل عن فاعلي -8421
 م.4129فبراير  3-3التخر  بالجامعات المصرية في الفترة من 

لقرية جحدم والتي شارك فيهرا أعضرا  صحي( )تثقيف بشأن عرض تقرير عن المشاركة في القافلة الطبية  -8424
بالكلية الباطني والجراحي وتمريض العناية الحرجة والطوارئ  لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع مع قسمي تمريض

 جامعة أسيوط. - بالتعاون مع كلية الطب

  :ـالمسائل التنفيذية 

 -:أوال : شئون االفراد

بعرض النتهرا  عضروية نلرراً  م4129 مراراشهر التشكيل الجديد لمجلا الكلية اعتباراً من  عرض بشأن -8422
 .الشهر الحالي بنهاية بالمجلاا السادة أعضا   يئة التدري

السهيدة نلرراً لترقري  اعادة تشكيل مجلا القسمعلى التمريض الباطني والجراحي بشأن موافقة مجلا قسم  -8424
 -ليكون التشكيل الجديد كالتالي : لدرجة أستاذ مساعد الدكتور/ عصمت سيد عبد المجيد

 .رئيسا                  زينب عبد اللطيف محمد د/أ           

 عضوا    ميمي محمد مكاويد/ .أ   

 .عضوا    ماجدة أحمد محمدد/ أ           

 .عضوا    بو زيدأشلبية السيد د/ أ 

  /عضوا    هالة محمد غانمد       
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

  /عضوا    سهره زكي عازرد   

  /عضوا   عصمت سيد عبد المجيد د   

  /عضوا    سماء سيد عبد المجيدأد 

  /عضوا   الحنان عبد الرازق عبد العد 

  /مين المجلسأ – عضوا    منة عبد هللا دسوقيآد 

  /عضوا    وفاء رمضان أحمدد 

  /عضوا    شيماء حسين محمدد 

وذلرك بضضرافة  تعرديل تشركيل مجلرا القسرمعلرى تمريض صحة األسرة والمجتمرع بشأن موافقة مجلا قسم  -8428
وذلرك ابترداً  مرن شرهر مرارا علهي  ء الهوردانيالسهيدة الهدكتور/ شهيمابدالً مرن  السيدة الدكتور/ فاطمة رجب خلف

 -ليكون التشكيل الجديد كالتالي : 4129
 .رئيسا                           حمد محمد قطبصفاء أ د/أ 

 .عضوا   هدي دياب فهمي إبراهيمد/ أ   

 .عضوا    ربعة حامد حسانيند/ أ           

 عضوا    نعمة محمد المغربي/ د 

  /عضوا   قاويسعاد عبد الحميد شرد       

  /عضوا    صفاء رشاد محمودد   

  /عضوا    سماء كمال حسن أد   

  /عضوا    نجالء سعد عبد العاطيد 

  /عضوا    فايزة محمد محمدد 

  /عضوا   شيماء عبد الرحيم خلفد   

  /عضوا    صفاء ربيع عثماند 

  عضوا    د/ فاطمة رجب خلف 

  /عضوا    مل عبد الشافي محمدأد 

 سامية يوسف سيد محمدالسيدة الدكتور/ تعيين  ىفقة مجلا قسم التمريض الباطني والجراحي علموا بشأن -8427
األسراتذة واألسراتذة  للتمرريض لولرائف قررار اللجنرة العلميرة بالقسرم بنرا اً علري  مسراعد أسرتاذ بوليفرة بالقسمالمدرا 

اللقرب بهرا للحصرول علرى  ىيرقه سريادتها نترا  العلمري المقردم مرنم والرذي يفيرد برأن اإل2/2/4129المساعدين بتراري  
 .الباطني والجراحيتخصص تمريض  مساعد أستاذ العلمي لوليفة

م 2/2/4129األسرراتذة واألسرراتذة المسرراعدين بترراري   للتمررريض لولررائفقرررار اللجنررة العلميررة  عرررض بشررأن -8427
والرذي يفيررد بررأن بالكليررة  احرريالمردرا بقسررم تمررريض البراطني والجر سهامية محمههود طلههببالسههيدة الههدكتور/ الخراص 

تخصرص تمرريض  مسراعد أسرتاذ اللقرب العلمري لوليفرةبهرا للحصرول علرى  ىيرقال  نتا  العلمي المقدم من سيادتهااإل
 .الباطني والجراحي
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

م 2/4/4129األسرراتذة واألسرراتذة المسرراعدين بترراري   للتمررريض لولررائفقرررار اللجنررة العلميررة  عرررض بشررأن -8422
والرذي بالكليرة  والصرحة النفسرية النفسريتمرريض البقسرم  األستاذ المساعد نادية إبراهيم سيددكتور/ بالسيدة الالخاص 

تمرريض التخصرص  أسرتاذ اللقب العلمي لوليفرةبها للحصول على  ىيرقال  نتا  العلمي المقدم من سيادتهايفيد بأن اإل
 .النفسي والصحة النفسية

م 2/4/4129األسرراتذة واألسرراتذة المسرراعدين بترراري   ريض لولررائفللتمررقرررار اللجنررة العلميررة  عرررض بشررأن -8424
والرذي بالكليرة  صرحة األسررة والمجتمرعبقسم تمريض  األستاذ المساعد نعمه محمد المغربيبالسيدة الدكتور/ الخاص 

مرريض تخصرص ت أسرتاذ اللقرب العلمري لوليفرةبها للحصول علرى  ىيرقال  نتا  العلمي المقدم من سيادتهايفيد بأن اإل
 .صحة المجتمع

م 2/4/4129األسرراتذة واألسرراتذة المسرراعدين بترراري   للتمررريض لولررائفقرررار اللجنررة العلميررة  عرررض بشررأن -8422
نترا  والرذي يفيرد برأن اإلبالكليرة  األطفرالبقسرم تمرريض  األسرتاذ المسراعد فتحية زكي محمدبالسيدة الدكتور/ الخاص 

 .األطفالتخصص تمريض  أستاذ اللقب العلمي لوليفةلحصول على بها ل ىيرقال  العلمي المقدم من سيادتها

/ المهدرس المسهاعدم على تعيرين 3/4/4129( بتاري  219رقم )تمريض األطفال موافقة مجلا قسم  بشأن -8811
بتررراري   الررردكتوراهحيرررث أنهرررا منحرررت درجرررة  األطفرررالبوليفرررة مررردرا بقسرررم تمرررريض  أميهههرة حسهههن عبهههد الفتههها 

  م.44/2/4129

م علرى تعيرين 3/4/4129( بتراري  212رقرم )العناية الحرجرة والطروارئ موافقة مجلا قسم تمريض  بشأن -8814
حيرث أنهرا منحرت  العنايرة الحرجرة والطروارئبوليفرة مردرا بقسرم تمرريض  أسهماء عطيهة طلبهةالمدرس المسهاعد/ 

 م. 44/2/4129درجة الدكتوراه بتاري  

م علررى تعيررين 3/4/4129( بترراري  23سرري والصررحة النفسررية رقررم )موافقررة مجلررا قسررم التمررريض النف بشررأن -8812
بوليفة مردرا مسراعد بقسرم التمرريض النفسري والصرحة النفسرية حيرث أنهرا منحرت  المعيدة/ بخيتة عبد العزيز محمد

 م. 44/2/4129درجة الماجستير بتاري  

السهيدة األسهتاذ افقرة علرى انترداب للمو مكتهب عميهد كليهة التمهريض بجامعهة المنيهاالخطاب الوارد من  بشأن -8814
األستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بالكلية للتدريا خالل الفصل الدراسي الثاني الدكتور/ شلبية السيد أبوزيد 

الردكتوراه( بقسرم التمرريض البراطني  –م لطالب مرحلة الدراسات العليا )الماجسرتير 4122/4129من العام الجامعي 
  جامعة المنيا. -لتمريض والجراحي بكلية ا

السهيدة األسهتاذ للموافقرة علرى انترداب  مكتهب عميهد كليهة التمهريض بجامعهة المنيهاالخطاب الوارد من  بشأن -8818
األستاذ بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بالكلية للتدريا خرالل الفصرل الدراسري الدكتور/ إكرام إبراهيم محمد 

التمريض النفسري والصرحة دكتوراه( بقسم الم لطالب مرحلة الدراسات العليا )4122/4129الثاني من العام الجامعي 
  -للمقررات التالية: جامعة المنيا -بكلية التمريض  النفسية

رقم 
المقرر 
 يالكود

 اسم المقرر
عدد الساعات 

 لمعتمدةا

 نوع االمتحان الدرجة
عدد ساعات 
 االمتحان

الدرجة 
 العظمى

الدرجة 
 الصغرى

 ت ش ع أ

311222 
االتجا ات الحديثة في التمريض 

 النفسي والصحة النفسية
 ( ساعات2) 311 211 11 11 421 211 3
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

311242 
حلقة دراسية في مجال 

 التخصص
 ( ساعات3) 22 31 11 31 221 311 3

 ( ساعات3) 31 11 11 21 31 211 4 التمريض المبني على الدالئل 311242

 ( ساعات3) 31 11 11 21 31 211 4 التمريضالمعلوماتية في  311242

السهيدة الهدكتور/ للموافقرة علرى انترداب  مكتب عميد كلية التمهريض بجامعهة المنيهاالخطاب الوارد من  بشأن -8817
األستاذ المساعد بقسم التمريض النفسي والصرحة النفسرية بالكليرة للتردريا خرالل الفصرل نادية عبد الغني عبد الحميد 

م لطالب مرحلة الدراسات العليا )الماجستير( بقسم التمريض النفسي 4122/4129ثاني من العام الجامعي الدراسي ال
  -جامعة المنيا للمقررات التالية: -والصحة النفسية بكلية التمريض 

رقم 
المقرر 
 يالكود

 اسم المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 نوع االمتحان الدرجة
عدد ساعات 
 االمتحان

 الدرجة
 العظمى

الدرجة 
 الصغرى

 ت ش ع أ

311241 
المعالجة التمريضية لألعراض 

 النفسية
 ساعتين 31 11 11 21 31 211 4

311229 
العالجات البديلة في مجال 

 التخصص
 ساعتين 31 11 11 21 31 211 4

311222 
االتجا ات الحديثة في التمريض 

 النفسي
 ساعتين 31 11 11 21 31 211 4

السهيدة الهدكتور/ للموافقرة علرى انترداب  مكتب عميد كلية التمهريض بجامعهة المنيهاخطاب الوارد من ال بشأن -8817
األستاذ المساعد بقسم تمريض المسنين بالكلية للتدريا خرالل الفصرل الدراسري الثراني مرن نرمين محمود عبد العزيز 

 -بكليرة التمرريض تمرريض المسرنين بقسرم م لطالب مرحلة الدراسات العليا )الماجستير( 4122/4129العام الجامعي 
  .جامعة المنيا

م علرى ترشريح 3/4/4129( بتراري  23موافقة مجلا قسرم التمرريض النفسري والصرحة النفسرية رقرم ) بشأن -8812
لتدريا مادة التمريض النفسي والصحة النفسية لطالب الفرقة الثانية بالمعهد  السيدة الدكتور/ منال أبوالليل أبو الغيط

السيدة الهدكتور/ م بدالً من 4122/4129خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي بجامعة األز ر فني للتمريض ال
 وذلك نلراً لقيام سيادتها بأجازة لمدة ثالثة أشهر.  هبة قديس مرزوق

تور/ السهيدة الهدكم علرى ترشريح 5/4/4129( بتراري  213موافقرة مجلرا قسرم شدارة التمرريض رقرم ) بشأن -8814
لتردريا مقررر شدارة  )مردرا بالقسرم(والسيدة الدكتور/ هناء محمد أحمهد  )مدرا بالقسم(كريمة حسني عبد الحافظ 

التمريض لطالب الفرقة الثانية بالمعهد الفني الصحي للتمريض بأسيوط خالل الفصرل الدراسري الثراني للعرام الجرامعي 
 ( ساعة نلري. 4م عدد )4122/4129

للسههيدة م علررى تجديررد اإلعررارة 5/4/4129( بترراري  213ة مجلررا قسررم شدارة التمررريض رقررم )موافقرر بشررأن -8812
 م. 31/2/4141م شلى 32/2/4129اعتباراً من لمدة عام ثاني األستاذ بالقسم  األستاذ الدكتور/ هالة رمزي يوسف

السيدة م على منح 3/4/4129( بتاري  23موافقة مجلا قسم التمريض النفسي والصحة النفسية رقم ) بشأن -8841
م شلرى 2/4/4129جازة رعاية الطفل المقدمة من سيادتها اعتباراً من أالمدرا المساعد بالقسم  / نجاة مصطفى خليفة

 م على أن تكون  ذه السنة األخيرة نلراً لحاجة العمل. 32/2/4141



                                                         
                         أمانة مجلس الكلية                                                                                                                     

                                                                                                                        

7 

 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

السهيدة / ههدى حنفهي  عطرا شم علرى 3/4/4129( بتاري  2موافقة مجلا قسم تمريض المسنين رقم ) بشأن -8844
م شلررى 2/4/4129بالقسررم أجررازة رعايررة الطفررل المقدمررة مررن سرريادتها لمرردة سررتة أشررهر اعتبرراراً مررن  ةالمعيررد شههاكر
 م. 32/2/4129

الطلرب المقردم م على 3/4/4129( بتاري  215موافقة مجلا قسم التمريض الباطني والجراحي رقم ) بشأن -8842
لمدة ثالثة بدون مرتب أجازة رعاية طفل للحصول على المدرا المساعد بالقسم  لحافظالسيدة / مها نفادي عبد امن 

 م. 21/4/4129أشهر اعتباراً من 

م علرى الطلرب 3/4/4129( بتراري  212موافقة مجلا قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ رقرم ) بشأن -8844
م للحصررول علررى أجررازة رعايررة طفررل اعتبرراراً مررن بالقسرر ةالمعيررد السههيدة / فاطمههة سههليمان عبههد الههرحمنالمقرردم مررن 

 م. 2/21/4129 شلىم 2/4/4129

 ذالسهيدة األسهتام علرى ترشريح 3/4/4129( بتراري  219موافقة مجلرا قسرم تمرريض األطفرال رقرم ) بشأن -8848
ض جامعرة بالقسرم لحضرور المررتمر العلمري الردولي السرابع لكليرة التمرري األسرتاذالدكتور/ حكمت إبراهيم عبهد الكهريم 

 "2141الرؤية المستقبلية للتمريض و" االتجاهات مارا تحت عنوان  45،42طنطا يومي 

 -:ثانيا : شئون الدراسات العليا والبحوث

 سهههير أحمههد عههوضبالطالبههة/ الخاصررة المسررنين فرري تمررريض  الرردكتوراهتشرركيل لجنررة الحكررم لدرجررة بشرأن  -8847
 .المدرا المساعد بقسم تمريض المسنين

   -:البحثموضوع 

 "  تحسين الوعي الصحي عن السلوكيات الصحية الخطرة بين كبار السن بأندية المسنين بمدينة أسيوط" 

" Health literacy program about health risk behaviors among elderly at geriatric 

clubs in Assiut City " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلية التمريض جامعة أسيوط متفرغ تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ                    هدى دياب فهمي أ.د/

 جامعة أسيوطبكلية التمريض  تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ                 ربعة حامد حسانيند/ أ.

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض المسنينمدرس       سعيدة عبد الحميد عبد العزيزد/ 

 -لجنه الحكم:

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط متفرغ تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ      هدى دياب فهمي أ.د/

 )مناقش خارجي( المنيابكلية التمريض جامعة  تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ       عواطف عبد الرازق محمدد/ أ.

 (عن المشرفين) بكلية التمريض جامعة أسيوط األسرة والمجتمع تمريض صحةأستاذ               ربعة حامد حسانيند/ أ.

 )مناقش داخلي( بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض المسنين أستاذ مساعد        نرمين محمود عبد العزيزد/ 

 أسههماء بكههر حسههنبالطالبههة/ الخاصررة المسررنين فرري تمررريض  الرردكتوراهتشرركيل لجنررة الحكررم لدرجررة بشررأن  -8847
 .جامعة أسيوط -تمريض بالمعهد الفني للتمريض أخصائية 

   -:موضوع البحث
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على أعباء مقدمي الرعاية األسرية وعالقتها بجودة حياة مرضى الغسيل الكلوي  "برنامج التكيف"تأثير " 
 "  المسنين بمدينة أسيوط

" Effect of coping program on family caregivers' burdens and its relation to quality 

of life for hemodialysis elderly patients at Assiut City " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلية التمريض جامعة أسيوط متفرغ تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ                    هدى دياب فهمي أ.د/

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض صحة األسرة والمجتمعمساعد أستاذ          سعاد عبد الحميد شرقاويد/ أ.

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض المسنينمدرس      حنان عبد هللا أبو زيد          د/ 

 -لجنه الحكم:

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط متفرغ تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ            هدى دياب فهمي أ.د/

 )مناقش خارجي( المنيابكلية التمريض جامعة  تمريض صحة األسرة والمجتمعأستاذ   دعواطف عبد الرازق محمأ.د/ 

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض صحة األسرة والمجتمعمساعد أستاذ سعاد عبد الحميد شرقاوي    د/ 

 )مناقش داخلي( عة أسيوطبكلية التمريض جام تمريض المسنين أستاذ مساعد     نرمين محمود عبد العزيزد/ 

حنهان مههران بالطالبهة/ الخاصرة الحراالت الحرجرة في تمرريض  الماجستيرتشكيل لجنة الحكم لدرجة بشأن  -8842
 .أخصائية تمريض بالمستشفى الجامعي بأسيوط موسى محمد

   -:موضوع البحث

 " ركزةتأثير اإلرشادات التمريضية على استخدام التشفيط المغلق بوحدة العناية الم" 

" Effect of nursing guidelines on patients outcomes regarding closed suction at 

intensive care unit " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلية التمريض جامعة أسيوط الحاالت الحرجة والطوارئتمريض  مساعدأستاذ         مجدة محمد مهني د/

 بكلية التمريض جامعة أسيوط الحاالت الحرجة والطوارئ تمريضمدرس   نجالء أحمد أحمد       د/ 

 -لجنه الحكم:

 (مناقش خارجي) جامعة أسيوط التخدير والعناية المركزة بكلية الطبأستاذ    عبد الراضي شحاته أ.د/

 (اخليمناقش د) بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ          منى علي محمدد/ 

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ       مجدة محمد مهني د/

 (عن المشرفين) بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض الحاالت الحرجة والطوارئمدرس   نجالء أحمد أحمد     د/ 

محمهود أحمهد بالطالهب/ الخاصرة الحراالت الحرجرة ي تمرريض ف الماجستيرتشكيل لجنة الحكم لدرجة بشأن  -8844
 .تدريا علوم التمريض بالمعهد الفني الصحي بأسيوطأخصائي  محمد حسين

   -:موضوع البحث

 " التعرف على العوامل المؤدية إلى طول فترة التنفس الصناعي لدى مرض الحاالت الحرجة" 
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" Identifying factors contributing to long term mechanical ventilation among 

critically ill patients " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ            منى علي محمد د/

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض الحاالت الحرجة والطوارئمدرس    منى عبد العظيم أحمد  د/ 

 -لجنه الحكم:

 (عن المشرفين) بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ         منى علي محمد د/

 (مناقش داخلي) بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ    مرفت أنور عبد العزيزد/ 

 (مناقش خارجي) المنيابكلية التمريض جامعة  الباطني والجراحيمساعد تمريض أستاذ             لبنى محمد جمال د/

 (عن المشرفين) بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض الحاالت الحرجة والطوارئمدرس        منى عبد العظيم أحمدد/ 

هنهاء أحمهد الطالبهة/ بالخاصرة الحراالت الحرجرة فري تمرريض  الماجسرتيرتشكيل لجنرة الحكرم لدرجرة بشأن  -8842
 .تمريض بمستشفى األطفال الجامعي بأسيوط ةأخصائي محمد سيد

   -:موضوع البحث

 " تأثير البرنامج التعليمي عن العناية التمريضية لاللتهاب السحائي الحاد على أداء الممرضات بوحدة الطوارئ" 

" Effect of teaching program about nursing care of acute meningitis on nurses 

performance at emergency unit " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ            منى علي محمد د/

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض الحاالت الحرجة والطوارئمدرس      نجالء أحمد الرشيديد/ 

 -لجنه الحكم:

 (مناقش خارجي) جامعة أسيوط أمراض الباطنة بكلية الطبأستاذ         حنان محمود أحمد د/أ.

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض الحاالت الحرجة والطوارئمتفرغ مساعد أستاذ         ألفت عبد الغني شاود/ 
 (مناقش داخلي)                                                                                                                         

 (عن المشرفين) بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض الحاالت الحرجة والطوارئأستاذ            منى علي محمد د/

 (عن المشرفين) ة أسيوطبكلية التمريض جامع تمريض الحاالت الحرجة والطوارئمدرس      نجالء أحمد الرشيديد/ 

هنهد بالطالبهة/ الخاصرة األمومرة والنسرا  والروالدة فري تمرريض  الماجستيرتشكيل لجنة الحكم لدرجة بشأن  -8821
 .أخصائية تمريض بمستشفى صحة المرأة الجامعي علي سيد

   -:موضوع البحث

 " تطوير وتطبيق نظام عناية تمريضية خاصة بنزف ما بعد الوالدة" 

" Developing and implementing nursing care protocol regarding post partum 

hemorrhage " 

  -لجنة اإلشراف :
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 جامعة أسيوط التوليد وأمراض النساء بكلية الطبأستاذ     علي محمود محمد مصطفى أ.د/

 بكلية التمريض جامعة أسيوطبية مساعد تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجاأستاذ      حميدة علم الدين عبد الحافظد/ 

 -لجنه الحكم:

 )عن المشرفين( جامعة أسيوط التوليد وأمراض النساء بكلية الطبأستاذ                 علي مصطفى السمان أ.د/

 )مناقش خارجي( جامعة أسيوط التوليد وأمراض النساء بكلية الطبأستاذ       محمود سيد محمد علي ذخيرةأ.د/ 

 بكلية التمريض جامعة أسيوطالنساء والتوليد والصحة اإلنجابية تمريض مساعد أستاذ         الرحمن محمود غادة عبدد/ 
 (مناقش داخلي)                                                                                                                         

 بكلية التمريض جامعة أسيوطمساعد تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية أستاذ      الحافظحميدة علم الدين عبد د/ 
 (عن المشرفين)                                                                                                                        

بالطالبةة  الخاصتة "بتاني  جج ايت "  البتاليي فت  تمت     لماجستيي ارسالة بحث بشأن تسجيل موضوع  -4421

 أخصائية تم    باإلدارة الم كز ة لمكافحة العدجى بالمسيشفيات الجامعية. شاهندة أحمد حسني أحمد

 -موضوع البحث:

عةدو  دراسة مقارنة بين ثالثة مستشفيات جامعية للتعرف على تأثير بروتوكول تمريضي مصمم على مكافحةة ال" 

  "في غرفة العمليات 

" A comparative study among three university hospitals to identify the effect of a 

designing nursing protocol on infection control in operating room " 

 -لجنة األشراف:

 ية التمريض جامعة أسيوطبكل الباطني والجراحيتمريض الأستاذ       زينب عبد اللطيف محمدد  أ.

 بكلية التمريض جامعة أسيوط الباطني والجراحيتمريض ال مدرس             مروة علي المصريد  

فاطمةة الههةراأ أحمةد بالطالبة  الخاصة  المسيي ف  تم     الماجسيي رسالة بحث بشأن تسجيل موضوع  -4422

 .زه بالمعهد الفي  لليم    بجامعة األأخصائية تم     حسن

 -موضوع البحث:

  " تقييم معلومات واتجاهات طالب جامعة األزهر تجاه التغيرات الفسيولوجية لكبار السن" 

" Assessment of students' knowledge and attitudes related to physiological changes 

of elderly people at El-azhar University " 

 -لجنة األشراف:

 بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض المسنينأستاذ            د عبد العهيهنرمين محمود  

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض المسنين مدرس      سعيدة عبد الحميد عبد العهيهد  

 أمة  حمةدي محمةودبالطالبةة  الخاصتة المستيي  فت  تمت     الماجسيي رسالة بحث بشأن تسجيل موضوع  -4423

 قسم تم    المسيي .المعيد ب

 -موضوع البحث:

" فاعليةةة التوعيةةة بالوتةةي وتمةةرين الرتبةةة علةةى تنفيةةف ألةةم العنةةس لةةد  مرتةةى كبةةار السةةن بمستشةةفى أسةةيوط 

  الجامعي"
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" Efficacy of posture awareness and neck exercise on reducing cervical pain among 

elderly patients at Assiut University Hospital " 

 -لجنة األشراف:

 جامعة أسيوط الطببكلية  مساعد الطب الطبيعي والروماتيهم والتأهي أستاذ      صفاأ علي جمال الدين مهراند  

 بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد تمريض المسنينأستاذ            نرمين محمود عبد العهيهد  

 بكلية التمريض جامعة أسيوط تمريض المسنين سمدر      هناأ منتار إبراهيم            د  

أسةماأ عيةد بالطالبةة  الخاصتة  الحتاتت الح جتةف  تم     الماجسيي رسالة بحث بشأن تسجيل موضوع  -4424

 .أخصائية تم    بالمسيشفى الجامع  بأسيون حسين عبد المجيد

 -موضوع البحث:

  "تائج مريض الصدمة تأثير تنفيذ بروتوكول بوحدة العناية المركهة على ن" 

" Effect of implementing intensive care unit protocol on multiple trauma patients' 

outcomes " 

 -لجنة األشراف:

 جامعة أسيوط تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ بكلية التمريضمساعد أستاذ                  مرفت أنور عبد العهيهد  

 جامعة أسيوط الطببكلية  مدرس التندير والعناية المركهة        عبد المحسنأبو العيون محمد د  

 بكلية التمريض جامعة أسيوطمدرس الحاالت الحرجة والطوارئ                     أسماأ علي محجوبد  

ستيي  بمسيشفى نب األزه  الجامع  لدرجتة الماج تم    أخصائية الطالبة  فاطمة بكر حسنمد قيد بشأن  -4425

 .م9/7/9112م إلى 3/1/9112ف  تم    األمومة جاليساء جالوتدة لمدة سية أشه  اعيباراً م  

المتدر  المستاعد بقستم اليمت    البتاني  جالج ايت   الطالبة  مرفت عبد الفتاح إسةماعي تجميد قيد بشأن  -4426

 م )أجازة م افقة زجج(.31/1/9191م إلى 1/9/9112لمدة عام اعيباراً م  

أخصتتائية تمتت    بمعهتتد جيتتوو مصتت  لتت جرام لدرجتتة  الطالبةةة  فاطمةةة أحمةةد  ليفةةةتجميتتد قيتتد ةبشتتأن  -4427

م جذلتت  31/11/9112م إلتتى 1/11/9112لمتتدة عتتام  تتاب  اعيبتتاراً متت   الماجستتيي  فتت  تمتت    الحتتاتت الحتت ج

 ألعارتها خارج البالد.

 -:ثالثا : شئون التعليم والطالب

للررد فيمرا يخرص قررار  سيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعلهيم والطهالبالعرض خطاب بشأن  -8824
م بالموافقة على اعالن نتائج الطالب في كافة االختبارات بما 32/24/4122مجلا الجامعة بجلسته المنعقدة بتاري  

ارات الشرفهية عرن عضروين مرن وكذلك تعديل اللوائح الداخلية بحيرث ال تقرل لجنرة االختبرفيها أعمال السنة والشفهي 
 .% من مجموع الدرجات الكلية21السادة أعضا   يئة التدريا وأال تتجاوز درجات االمتحان الشفهي عن 

أعداد الطالب المقترر  قبرولهم بالكليرة للعرام بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطالب للموافقة على  -8822
 د كالتالي:م على أن تكون األعدا4129/4141الجامعي 

 عدد
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 م.4129طالب مستجد من الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة علمي علوم" عام  51

 م.4129طالبة مستجدة من الحاصالت على الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة علمي علوم" عام  251

 المعا د المتوسطة "شعبة تمريض" ( طالب وطالبة مستجد حاصل على دبلوم21من العدد المذكور ويعادل ) 5%
 م.4129عام 

تعديل تشركيل لجنرة شرئون التعلريم والطرالب بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطالب للموافقة على  -8841
 م بنرا اً 4129أساسري اعتبراراً مرن لجنرة شرهر ينراير كعضو سابع  بالكلية السيد/ مدير شئون الطالببإضافة بالكلية 

م بالموافقرة علرى ضرم السريد/ مردير 32/24/4122( المنعقردة بتراري  393الجامعرة بجلسرته رقرم ) على قرار مجلا
 .شئون الطالب بكليات ومعا د الجامعة المختلفة كعضو سابع شلى لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية أو المعهد

الطالب/ محمد فتحهي عبهد م من الطلب المقدبشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطالب للموافقة على  -8844
م 4122/4129والذي تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق للقيد بالفرقة الثانيرة بالكليرة للعرام الجرامعي  الفتا  أحمد

 .لسحب ملف أوراقه

الطالهب/ للموافقرة علرى قبرول العرذر المرضري المقردم مرن بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطرالب  -8842
م )فري 22/2/4129م عرن يروم االثنرين 4122/4129المقيد بالفرقة الرابعة للعام الجرامعي  مد سيدمحمد عصام مح

بنا اً على التقرير الطبي المعتمرد وشعتبار غيابه بعذر مرضي م 4129مادة/ طب المسنين( من امتحانات دور يناير 
 .قبة الطبيةاالوارد من المر

الطالهب/ للموافقرة علرى قبرول العرذر المرضري المقردم مرن لطرالب بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم وا -8844
م عرن يروم 4122/4129المقيد بالفرقة الثالثرة "الئحرة حديثرة" للعرام الجرامعي  محمد عالء الدين إبراهيم عبد الحليم

 اً بنرا م وشعتبار غيابره بعرذر مرضري4129م )في مادة/ علم األدوية( من امتحانات دور يناير 42/2/4129االثنين 
 .قبة الطبيةاعلى التقرير الطبي المعتمد الوارد من المر

الطالهب/ للموافقرة علرى قبرول العرذر المرضري المقردم مرن بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطرالب  -8848
 الثالثرا م عرن يروم 4122/4129المقيرد بالفرقرة الثالثرة "الئحرة حديثرة" للعرام الجرامعي  عبد هللا حسن محمود محمد

م )في مادة/ النلريات واإلتجا ات 22/2/4129ويوم الخميا  (مقدمة في طرق التدريام )في مادة/ 25/2/4129
م )في مادة/ 43/2/4129م )في مادة/ علم األدوية( ويوم األربعا  42/2/4129الحديثة في التمريض( ويوم االثنين 

ذر مرضري بنرا اً علرى التقريرر الطبري المعتمرد م وشعتبرار غيابره بعر4129من امتحانات دور يناير جراحة األطفال( 
 .قبة الطبيةاالوارد من المر

الطالهب/ للموافقرة علرى قبرول العرذر المرضري المقردم مرن بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطرالب  -8847
م 42/2/4129م عرن يروم الخمريا 4122/4129المقيرد بالفرقرة الثانيرة للعرام الجرامعي  محمد أحمد محمد إسماعيل
وشعتبار غيابه بعذر مرضري بنرا اً علرى التقريرر الطبري م 4129من امتحانات دور يناير )في مادة/ التقييم الصحي( 

 .المعتمد الوارد من المراقبة الطبية

الطالهب/ للموافقرة علرى قبرول العرذر المرضري المقردم مرن بشأن عرض مذكرة لجنة شئون التعليم والطرالب  -8847
م عرن يروم الثالثرا  4122/4129للعرام الجرامعي مسرتجد المقيرد بالفرقرة األولرى  بد الصالحينمحمد إبراهيم محمد ع
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م وشعتبار غيابه بعذر مرضي بنا اً على التقرير 4129م )في مادة/ التشريح( من امتحانات دور يناير 44/2/4129
 .الطبي المعتمد الوارد من المراقبة الطبية

الطالبهة/ للموافقرة علرى قبرول العرذر المرضري المقردم مرن تعليم والطرالب بشأن عرض مذكرة لجنة شئون ال -8842
م عرن يروم األربعرا  4122/4129للعرام الجرامعي مسرتجدة بالفرقرة األولرى  ةالمقيرد هناء عبد المنصف محمد األنور

 بعررذر مرضرري بنررا اً علررى ام وشعتبررار غيابهرر4129م )فرري مررادة/ التشررريح( مررن امتحانررات دور ينرراير 43/2/4129
 .التقرير الطبي المعتمد الوارد من المراقبة الطبية

 -:من أعمال دما يستج

جررا  شمع الكلية مرن خرالل  للتعاون مكتب عميد كلية التمريض بجامعة دمنهورالخطاب الوارد من بشأن   -8844
 .شراف المشتركين أعضا   يئة التدريا وتبادل اإلبحاث مشتركة بأ

السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعهة لشهئون الدراسهات العليها والبحهوث  الخطاب الوارد منبشأن   -8842
للموافقة على القيد لدرجة الدكتوراه في تمريض الحاالت الحرجة وتسرجيل موضروع البحرث بصرفة مبدئيرة والسرما  

 .م4122/4129)اليمني الجنسية( للعام الجامعي  للطالب/ فارس عبد هللا أحمد خديشبالدراسة 

الخاصرة بعمرل خطرة ثالثيرة لمردة ثرالث سرنوات ألعرداد عرض ردود بعرض األقسرام العلميرة بالكليرة بشأن   -8881
 -وكان الرد كالتالي: المعيدين لكل قسم على حده

 العدد القسم م

 3 قسم تمريض صحة المجتمع 4

 24 قسم التمريض النفسي والصحة النفسية 2

 3 قسم تمريض المسنين 4

بالكليرة للموافقرة  تمهريض العنايهة الحرجهة والطهوارئالسيدة الهدكتور/ رئهيس قسهم طلب المقدم من بشأن ال -8884
مررادة محاضرررات وذلررك لترردريا م 23/3/4129م & 23/4/4129السرربت  أيررامالكليررة المرردر  الرردائري بعلررى فررتح 
 .م4122/4129 للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الثانيةللفرقة  الحاالت الحرجة والطوارئتمريض 

إلبررردا  الررررأي فررري  السهههيدة األسهههتاذ الهههدكتور/ رئهههيس لجنهههة القطهههاعالخطررراب الررروارد مرررن عررررض بشرررأن  -8882
 التخصصات التمريضية اعتماداً على سوق العمل واالتجا ات اإلقليمية والعالمية.

بحرراث العلميررة نشررر األالخرراص ب( 2321( بنررد رقررم )23شعررادة النلررر فرري قرررار مجلررا الكليررة رقررم )بشررأن  -8884
 .المستخرجة من رسائل الماجستير والدكتوراه
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 امـاألقسجالــــــس م

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

 م                        13/4/4129   تمريض الباطني والجراحي فيمحضر اجتماع مجلا قسم  -

      م    13/4/4129 النسا  والتوليد والصحة االنجابية في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلا  -

 م                  13/4/4129   صحة األسرة والمجتمع في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلا  -

 م                                15/4/4129   محضر اجتماع مجلا قسم شدارة التمريض في       -

             م                        13/4/4129   األطفال في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلا  -

 م             13/4/4129  الحاالت الحرجة والطوارئ في  قسم تمريضمحضر اجتماع مجلا  -

 م  13/4/4129   والصحة النفسية في قسم التمريض النفسيمحضر اجتماع مجلا  -

 م  13/4/4129   المسنين في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلا  -

   

 الكلية سمجل رئيس                                          الكلية            مجلس أمين     

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

                                                                    


