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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 عمالجدول أ

 (86مــجـــلــس الكلٌة الجلسة رقم )

  م55/4/9159الموافق  األثنٌنالمنعقدة ٌوم 

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

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

 .م9159-3-57 ( المنعقدة ف85ًة رقم )المصادقة على محضر الجلسبشأن  -4554

 سائل التخطٌط والتنسٌق والمتابعةم

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

 عرض السٌدة األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة  لما تم انجازه من أعمال فً المرحلة السابقة. بشأن -4555

 بشأن مناقشة أنشطة الجودة بالكلٌة. -4556

 .لالعتماد راسات العلٌا والبحوث ومحضر لجنة العالقات الثقافٌةالدمحضر لجنة  عرض بشأن -4557

 .لالعتماد ومحضر لجنة المختبرات والمعامل محضر لجنة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن عرض -4558

 .لالعتماد محضر لجنة شئون التعلٌم والطالب عرض بشأن -4559

 د.بشأن عرض محضر لجنة أخالقٌات المهنة لالعتما -4520

 بشأن عرض محضر لجنة المكتبات لالعتماد. -4521

 بشأن عرض محضر اجتماع وحدة األزمات والكوارث لالعتماد. -4522

 .مجلس إدارة المجلة العلمٌة لالعتمادبشأن عرض محضر اجتماع  -4523

 .إدارة الجودة مع السادة رؤساء معاٌٌر االعتماد لالعتمادبشأن عرض محضر اجتماع  -4524

 بالكلٌة. مقترح انشاء وحدة تدقٌق لغوي بشأن -4525
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

تشسكٌل  علسى م1/4/2019بتسارٌ  بجلسست  المنعقسدة ( 105رقسم ) إدارة التمسرٌضموافقة مجلسس قسسم  بشأن  -4597

للمعهسد م 2118/2119للعام الجامعً  الثانًلفصل الدراسً الجنة الممتحنٌن لمادة اإلدارة فً التمرٌض للفرقة الثانٌة 

 كالتالً:ـ ٌكون التشكٌلن أ ىمرٌض علالفنً للت

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -أستاذ إدارة التمرٌض  أ.د/ سماح محمد عبد هللا -5

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -أستاذ إدارة التمرٌض  أ.د/ سحر محمد مرسً -9

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -أستاذ إدارة التمرٌض  أ.د/ فاطمة رشدي محمد -3

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -إدارة التمرٌض )متفرغ( مساعد أستاذ   غالبد/ سعاد أحمد  -4

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -إدارة التمرٌض مساعد أستاذ  د/ ناهد شوكت أبو المجد -5

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -إدارة التمرٌض مدرس  د/ كرٌمة حسنً عبد الحافظ -6

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -ٌض إدارة التمرمدرس  مال سٌد عبد الحافظأد/  -7

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -إدارة التمرٌض مدرس   ٌمان كمال حسنًد/ إ -8

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -إدارة التمرٌض مدرس   د/ هناء محمد أحمد -9

 م1/4/2019بتسارٌ  بجلسست  المنعقسدة ( 107رقم ) الجراحً -التمرٌض الباطنً موافقة مجلس قسم  بشأن  -4598

للفصل  بأسٌوطبالمعهد الفنً للتمرٌض  ىعلً تشكٌل لجنة الممتحنٌن لمادة التمرٌض الباطنً والجراحً للفرقة األول

 :ـٌكون التشكٌل كالتالً أن م على2118/2119للعام الجامعً  الثانًالدراسً 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض  أ.د/ زٌنب عبد اللطٌف محمد -5

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض  أ.د/ مٌمً محمد مكاوي -9

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض  بو زٌدأأ.د/ شلبٌة السٌد  -3

 معة أسٌوطجا -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض  أ.د/ ماجدة أحمد محمد -4

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً التمرٌض مساعد أستاذ   د/ هالة محمد غانم -5

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً التمرٌض مساعد أستاذ  د/ عصمت سٌد عبد المجٌد -6

 جامعة أسٌوط -تمرٌضكلٌة ال -الباطنً والجراحً التمرٌض مساعد أستاذ   د/ سامٌة ٌوسف سٌد -7

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً التمرٌض مدرس  د/ وفاء رمضان أحمد -8

 م1/4/2019بتسارٌ  بجلسست  المنعقسدة ( 107رقم ) الجراحً -التمرٌض الباطنً موافقة مجلس قسم  بشأن  -4599

ً للفرقة األولً ب ً علً تشكٌل لجنة الممتحنٌن لمادة التقٌٌم الصح ً للتمرٌض بأسٌوط للفصل الدراسً الثان المعهد الفن

 م علً ان ٌكون التشكٌل كالتالً:ـ2118/2119للعام الجامعً 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض  بو زٌدأأ.د/ شلبٌة السٌد  -5

 جامعة أسٌوط -ٌضكلٌة التمر -الباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض  أ.د/ ماجدة أحمد محمد -9

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً التمرٌض مساعد أستاذ   د/ هالة محمد غانم -3

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً التمرٌض  مدرس د/ حنان عبد الرازق عبد العال -4

 جامعة أسٌوط -التمرٌضكلٌة  -الباطنً والجراحً التمرٌض  مدرس منة عبد هللا دسوقًأد/  -5

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -الباطنً والجراحً التمرٌض  مدرس  محمد ٌنشٌماء حس -6



                                                         
                         أمانة مجلس الكلية                                                                                                                     

                                                                                                                        

3 

 

 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

ترشسٌ   ىعلس م2/4/2019بتسارٌ  بجلست  المنعقسدة ( 111رقم ) األطفالتمرٌض موافقة مجلس قسم  بشأن  -4531

 من:ـ كالا 

 جامعة أسٌوط -التمرٌض كلٌة -أستاذ مساعد تمرٌض األطفال    د/ ناهد ثابت محمد -5

  جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -تمرٌض األطفال  مدرس د/ هند سٌد محمد )قائم بالتدرٌس( -9

بالمعهسسد الفنسسً  ىمسسادة تمسسرٌض األمومسسة والطفولسسة )أ( جسسزء تمسسرٌض األطفسسال للفرقسسة األولسسلجنسسة الممتحنسسٌن للتشسسكٌل 

 .م2118/2119ام الجامعً للفصل الدراسً الثانً للع للتمرٌض التابع لجامعة األزهر

ترشسٌ   ىعلس م2/4/2019بتسارٌ  بجلست  المنعقسدة ( 111رقم ) تمرٌض األطفالموافقة مجلس قسم  بشأن  -4535

 من:ـ كالا 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض -تمرٌض األطفال  مدرس  د/ اعتماد حسٌن سٌد -5

  ٌوطجامعة أس -كلٌة التمرٌض -تمرٌض األطفال  مدرس د/ عطٌات محمد حسن -9

ٌسة شسعبة طفولسة ل لجنة الممتحنٌنلتشكٌل  ٌسة الترب جامعسة  –مادة أمراض األطفال وتمرٌضهم لطسالب الفرقسة الثالثسة لكل
 .م2118/2119للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً  أسٌوط

لجنة  تشكٌل على م4/4/2019بتارٌ  بجلست  المنعقدة ( 10رقم ) تمرٌض المسنٌنموافقة مجلس قسم  بشأن  -4539

للفصل الدراسسً الثسانً للعسام  جامعة أسٌوط –الممتحنٌن لمادة تمرٌض المسنٌن للفرقة الثانٌة بالمعهد الفنً للتمرٌض 

 ن ٌكون التشكٌل كالتالً:ـأم علً 2118/2119الجامعً 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض - أستاذ مساعد تمرٌض المسنٌن  د/ نرمٌن محمود عبد العزٌز  -5

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض - مدرس تمرٌض المسنٌن  بو زٌدأنان عبد هللا د/ ح  -9

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض - مدرس تمرٌض المسنٌن د/ سعٌدة عبد الحمٌد عبد العزٌز  -3

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض - مدرس تمرٌض المسنٌن   د/ هبه محمد فهمً -4

ٌسة علسى اإلبقساء علسى الموعسد السسابق عرض موافقسة مجلسس إدارة ال بشأن  -4533 ٌسة بالكل ٌسوم 15وهسو )مجلسة العلم  )

 للبحث فً فترة المراجعة الداخلٌة، وكذلك اضافة المجلس لهذا البند األتً:

االلترزام بتعردٌل وعدم تدخل المشرف بالبحث بعد موافقة سٌادته على النشرر وتوقٌعره علرى االسرتمارة الخاصرة برذل   .5

 .المحكم فً نطاق البحث

ٌرتم مراجعررة البحرث بعررد وصرول تقررارٌر التحكرٌم )مرترران( باللجنرة المختصررة للمراجعرة وإذا لررم ٌلترزم الباحررث خررالل  .9

ه )مائتان ( جن951ٌالمراجعة )األولى والثانٌة( ٌتم اضافة تكلفة للمراجعة الثالثة تعادل قٌمة التحكٌم الثالث للبحث )

 (.ا  وخمسون جنٌه

 إلى شروط النشر واعالنها لكل األقسام ولوحات االعالن وموقع الكلٌة.تضاف قواعد وتعلٌمات المجلة  .3
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

  :ـالمسائل التنفٌذٌة 

 -:أوال : شئون االفراد

ً والصحة النفسٌةموافقة اللجنة المشكلة بشأن  -4535  كل  من بالكلٌة(  )وذلك لعدم وجود أساتذة بقسم التمرٌض النفس

 من:ـ 

 عمٌد الكلٌةارة التمرٌض وأستاذ إد  أ.د/ سماح محمد عبد هللا -5

 بالكلٌة أستاذ التمرٌض الباطنً والجراحً  أ.د/ زٌنب عبد اللطٌف محمد -9

 بالكلٌة أستاذ التمرٌض النفسً والصحة النفسٌة  أ.د/ إكرام إبراهٌم محمد -3

ٌسٌن  ىعلس ٌرد محمرردتع فسسسٌة التمسرٌض النفسسً والصسحة والن بقسسماألسستاذ المسساعد  السرٌدة الردكتور / نجرالء عبرد المج

ٌسة  بناءاا علىبالقسم  بوظٌفة أستاذبالكلٌة  األسساتذة واألسساتذة المسساعدٌن بتسارٌ   للتمسرٌض لوظسائ  قسرار اللجنسة العلم

 أسستاذ اللقسب العلمسً لوظٌفسةبهسا للحصسول علسى  ىٌرقر نتاج العلمً المقدم من سٌادتهام والذي ٌفٌد بأن اإل6/3/2019

  التمرٌض النفسً والصحة النفسٌة.تخصص 

 من كل  من:ـ بقسم تمرٌض صحة األسرة والمجتمع بالكلٌة المشكلة  الثالثٌةموافقة اللجنة بشأن  -4536

 متفرغ تمرٌض صحة األسرة والمجتمع بالكلٌة أستاذ   هدى دٌاب فهمً إبراهٌمأ.د/  -5

 أستاذ تمرٌض صحة األسرة والمجتمع بالكلٌة  صفاء أحمد محمد قطبأ.د/  -9

 أستاذ تمرٌض صحة األسرة والمجتمع بالكلٌة  ربعة حامد حسانٌنأ.د/  -3

ٌسٌن  ٌسسة  تمسرٌض صسسحة األسسرة والمجتمسعبقسسم األسسستاذ المسساعد  نعمرة محمرد المبربرًالسرٌدة الرردكتور / علسى تع بالكل

ٌسسة  بنسسساءاا علسسىبالقسسسم بوظٌفسسة أسسستاذ  األسسسساتذة واألسسساتذة المسسساعدٌن بتسسسارٌ   للتمسسرٌض لوظسسائ  قسسرار اللجنسسسة العلم

 أسستاذ اللقسب العلمسً لوظٌفسةبهسا للحصسول علسى  ىٌرقر نتاج العلمً المقدم من سٌادتهاالذي ٌفٌد بأن اإلم و7/4/2019

 .تمرٌض صحة المجتمعتخصص 

( المنعقسسدة بتسسسارٌ  117الجراحسسً بسسسالتمرٌر بجلسسست  رقسسسم ) -مجلسسسس قسسسم التمسسسرٌض البسساطنًموافقسسة بشسسأن  -4537

الجراحسً  -المسدرس بقسسم التمسرٌض البساطنً  عبرد المحسرن سرحر علرًالسٌدة الدكتور / م على تعٌٌن 11/4/2119

ٌسة  بناءاا علسىمساعد بالقسم بالكلٌة بوظٌفة أستاذ  األسساتذة واألسساتذة المسساعدٌن  للتمسرٌض لوظسائ  قسرار اللجنسة العلم

 ً لوظٌفسةاللقسب العلمسبها للحصول علسى  ىٌرق نتاج العلمً المقدم من سٌادتهام والذي ٌفٌد بأن اإل7/4/2019بتارٌ  

  .الباطنً والجراحًتمرٌض التخصص مساعد  أستاذ

م 7/4/2119بتارٌ  بجلست  المنعقدة ( 114رقم ) تمرٌض صحة األسرة والمجتمع بشأن موافقة مجلس قسم  -4538

شٌماء السٌدة الدكتور/ بدالا من  شٌماء الوردانً علًالسٌدة الدكتور/ وذلك بإضافة  تعدٌل تشكٌل مجلس القسم على

 -لٌكون التشكٌل الجدٌد كالتالً: م2119 ماٌووذلك ابتداءا من شهر  بد الرحٌم خلفع

 رئٌسا                           صفاء أحمد محمد قطب د/أ. -1

   عضوا   هدي دٌاب فهمً إبراهٌمد/ أ. -2

           عضوا    ربعة حامد حسانٌند/ أ. -3
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 عضوا    نعمة محمد المبربً/ د -4

       عضوا   اويسعاد عبد الحمٌد شرقد/  -5

   عضوا    صفاء رشاد محمودد/  -6

   عضوا    أسماء كمال حسن د/  -7

 عضوا    نجالء سعد عبد العاطًد/  -8

 عضوا    الوردانً علًشٌماء د/  -9

  عضوا    صفاء ربٌع عثماند/  -10

 عضوا    د/ فاطمة رجب خلف -11

 عضوا   د/ والء حسن عبد الفتاح -12

 عضوا   مل عبد الشافً محمدأد/  -13

بتسسارٌ  المنعقسسدة ( 117الجراحسسً بسسالتمرٌر بجلسسست  رقسسم ) -البسساطنً تمسسرٌض البشسسأن موافقسسة مجلسسس قسسسم  -4539

ٌردنظسراا لترقسً  تعسدٌل تشسكٌل مجلسس القسسم م على7/4/2119 لدرجسة أسستاذ  السرٌدة الردكتور/ أسرماء سرٌد عبرد المج

 -لٌكون التشكٌل الجدٌد كالتالً:مساعد 

 رئٌسا                           زٌنب عبد اللطٌف محمد د/أ. -1

   عضوا    مٌمً محمد مكاويد/ أ. -2

           عضوا    ماجدة أحمد محمدد/ أ. -3

 عضوا    شلبٌة السٌد أبو زٌد/ أ.د -4

       عضوا    هالة محمد غانمد/  -5

   عضوا    سهره زكً عازرد/  -6

   عضوا   عصمت سٌد عبد المجٌدد/  -7

 عضوا    سامٌة ٌوسف سٌدد/  -8

 عضوا    ٌد عبد المجٌدأسماء سد/  -9

  عضوا   حنان عبد الرازق عبد العالد/  -10

 أمٌن المجلس – عضوا    د/ آمنة عبد هللا دسوقً -11

 عضوا    وفاء رمضان أحمدد/  -12

 عضوا    شٌماء حسٌن محمدد/  -13

 عضوا    غادة حسن أحمدد/  -14

علسسً مسسد  م2/4/2019بتسسارٌ  المنعقسسدة بجلسسست  ( 111رقسسم ) تمسسرٌض األطفسسالموافقسسة مجلسسس قسسسم  بشسسأن  -4541

ٌسٌن الخساص  م إلسسى 23/3/2119المسدرس المسساعد بالقسسم لمسسدة عسام اعتبساراا مسن  بالسرٌدة / شرٌماء محمررد مرسرًالتع

 م.  22/3/2121



                                                         
                         أمانة مجلس الكلية                                                                                                                     

                                                                                                                        

6 

 

 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م1/4/2019بتسارٌ  بجلسست  المنعقسدة ( 107رقسم ) التمرٌض الباطنً والجراحسًموافقة مجلس قسم  بشأن  -4545

ٌسة رابسع للعمسل بالقسسم لمسدة عسام  المسدرس مدٌحة علً محمودللسٌدة الدكتور/ العمل  أجازةعلى تجدٌد  بالمملكسة العرب

 .م2119/2121السعودٌة للعام الدراسً 

    -:ثانٌا : شئون الدراسات العلٌا والبحوث

م 2019عرض جدول امتحان درجة السدكتوراه فسً تمسرٌض األطفسال واألطفسال المبتسسرٌن دور مساٌو  بشأن -4542
 .لالعتماد

م 2019عسسرض جسسدول امتحسسان درجسسة السسدكتوراه فسسً تمسسرٌض األمومسسة والنسسساء والسسوالدة دور مسساٌو  بشسسأن -4543
 لالعتماد.

 م لالعتماد.2019عرض جدول امتحان درجة الدكتوراه فً إدارة التمرٌض دور ماٌو  بشأن -4544

 م لالعتماد.2019ن دور ماٌو عرض جدول امتحان درجة الدكتوراه فً تمرٌض المسنٌ بشأن -4545

 جزء ثانً( والدبلوم لالعتماد. –عرض تشكٌل امتحانات درجة الماجستٌر )جزء أول  بشأن -4546

للموافقة على قٌد الطسالب  مكتب اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث بالجامعةالخطاب الوارد من  بشأن -4547

م تارٌ  موافقة 17/11/2118لدرجة الماجستٌر بالكلٌة اعتباراا من  نهائٌةفة بصالٌمنٌٌن الوافدٌن األتٌة أسماؤهم بعد 

ٌسسة، علمسساا بأنسس  تمسست موافقسسسة اإلدارة العامسسة للوافسسدٌن بالقسساهرة للعسسام الجسسسامعً  ٌسسدهم بصسسسفة مبدئ ٌسسة علسسى ق مجلسسس الكل

 -:م وهم2118/2119

 جهة التموٌل التخصص االسم

 نفقة خاصة رجةتمرٌض الحاالت الح فاطمة خمٌس أحمد بقرف

 نفقة خاصة تمرٌض البالغٌن )باطنً وجراحً( سعاد علً جمعان بن وبر

 نفقة خاصة تمرٌض األمومة والنساء والوالدة زٌنب أحمد عمر شامً

ٌسد شكٌل لجنة الحكم لدرجة الدكتوراه فً تمرٌض تبشأن  -4548 ٌرزة صرابر بردٌع  بالطالبرة/الخاصسة النسساء والتول تر

 ساعد بقسم تمرٌض صحة األم وحدٌثً الوالدة بالكلٌة.المدرس الم غالً

  -:موضوع البحث

 عشوائٌة"  مقارنةتأثٌر استعمال الهاتف الخلوي فً مشورة بعد الوالدة على استخدام موانع الحمل طوٌلة المدى: دراسة  "

" Effect of cell-phone assisted postpartum counseling on the use of long-acting reversible 

contraceptives: a randomized controlled trial   "  

 -:اإلشرافجنة ل

 طجامعة أسٌو -كلٌة التمرٌض ب صحة األم وحدٌثً الوالدةتمرٌض  أستاذ         منال فاروق مصطفىأ.د/ 
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 جامعة أسٌوط -أمراض النساء والتولٌد بكلٌة الطب أستاذ           عمر ممدوح شعباند/ أ.

 طجامعة أسٌو -كلٌة التمرٌض صحة األم وحدٌثً الوالدة بتمرٌض  أستاذ         انتصار محمد ٌونس د/أ.

 لجنة الحكم:ـ

 ط )عن المشرفٌن(جامعة أسٌو -كلٌة التمرٌض صحة األم وحدٌثً الوالدة بتمرٌض  أستاذ     منال فاروق مصطفىأ.د/ 

 )عن المشرفٌن( جامعة أسٌوط -ولٌد بكلٌة الطب أمراض النساء والتأستاذ       عمر ممدوح شعباند/ أ.

 (مناقش خارجً) المنٌاجامعة  - كلٌة التمرٌضب النساء والتولٌدأستاذ تمرٌض   هدى عبد العظٌم محمدأ.د/ 

 (داخلً)مناقش  أسٌوطجامعة  - كلٌة التمرٌضصحة األم وحدٌثً الوالدة بأستاذ تمرٌض            نبٌلة طه أحمد أ.د/

 ط )عن المشرفٌن(جامعة أسٌو -كلٌة التمرٌض صحة األم وحدٌثً الوالدة بتمرٌض  أستاذ صار محمد ٌونس   انتد/ أ.

 ةأخصائٌ سماء بكر حسنأ/ ةبالطالبالخاصة  الدكتوراه فً تمرٌض المسنٌنتشكٌل لجنة الحكم لدرجة بشأن  -4549

 .تمرٌض بالمعهد الفنً للتمرٌض جامعة أسٌوط

  -:موضوع البحث

البسٌل الكلوي المسنٌن بمدٌنة  ىأعباء مقدمً الرعاٌة األسرٌة وعالقتها بجودة حٌاة مرض برنامج التكٌف" علىٌر "تأث" 

 " أسٌوط

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

for hemodialysis elderly patients at Assiut City  " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلٌة التمرٌض جامعة أسٌوط صحة األسرة والمجتمعتمرٌض  متفرغأستاذ           دٌاب فهمً إبراهٌم ىهد د/أ.

 بكلٌة التمرٌض جامعة أسٌوط صحة األسرة والمجتمعتمرٌض  أستاذ مساعد          سعاد عبد الحمٌد شرقاويد/ 

 بكلٌة التمرٌض جامعة أسٌوط المسنٌنتمرٌض  مدرس               بو زٌدحنان عبد هللا أد/ 

 -لجنه الحكم:

  جامعة أسٌوط - بكلٌة التمرٌض صحة األسرة والمجتمعتمرٌض  متفرغأستاذ       دٌاب فهمً إبراهٌم ىهد د/أ.

 )عن المشرفٌن(                                                                                                            

 (خارجًمناقش ) المنٌاجامعة  - بكلٌة التمرٌض صحة المجتمعتمرٌض أستاذ     عواطف عبد الرازق محمدد/ أ.

  جامعة أسٌوط - بكلٌة التمرٌض صحة األسرة والمجتمعتمرٌض  أستاذ مساعد  سعاد عبد الحمٌد شرقاوي    د/ 

 )عن المشرفٌن(                                                                                                             

 مناقش داخلً() جامعة أسٌوط -بكلٌة التمرٌض  المسنٌنتمرٌض  أستاذ مساعد       نرمٌن محمود عبد العزٌزد/ 

سررناء  /بالطالبررةالخاصسسة  ةحسساالت الحرجسسفسسً تمسسرٌض ال اهردكتوبشسسأن تشسسكٌل لجنسسة الحكسسم علسسى رسسسالة السس -4550

 ات الصحٌة بمستشفى أسٌوط الجامعً.وحدة جودة الخدمأخصائٌة تمرٌض ب سٌد محمد ىمصطف

 موضوع البحث 

 عن التهاب البنكرٌاس الحاد" ىمعلومات وممارسات الممرضات ومخرجات المرض ى"تأثٌر برنامج تعلٌمً عل

"Effect of an educational program on nurses' knowledge, practices and patients' outcomes 

about acute pancreatitis"  



                                                         
                         أمانة مجلس الكلية                                                                                                                     

                                                                                                                        

8 

 

 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 -لجنة اإلشراف :

 جامعة أسٌوط - كلٌة التمرٌضبعلً محمد               أستاذ مساعد تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ  د/ منى

 جامعة أسٌوط - لٌة التمرٌضد/ مجده محمد مهنً            أستاذ مساعد تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ ك

 -:لجنة الحكم 

 جامعة األزهر بأسٌوط )مناقش خارجً( -كلٌة الطببالكبد والجهاز الهضمً أستاذ   حمدي محمد محفوظ       أ.د/ 

 جامعة اسٌوط -كلٌة التمرٌضبلطوارئ أستاذ مساعد متفرغ تمرٌض الحاالت الحرجة وا      لفت عبد البنً الشافعًأد/ 

 )مناقش داخلً(                                                                                                                   

 جامعة اسٌوط )عن المشرفٌن( -كلٌة التمرٌضبأستاذ مساعد تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ        علً محمد   ىد/ من

 جامعة اسٌوط )عن المشرفٌن( -كلٌة التمرٌضبمساعد تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ  أستاذ      د/ مجده محمد مهنً

صفاء محمود  /بالطالبةالخاصة  حاالت الحرجةفً تمرٌض ال اهردكتوبشأن تشكٌل لجنة الحكم على رسالة ال -4551

 .بمستشفى األورمان الجامعً للقلب بأسٌوط أخصائٌة تمرٌض  حمد محمودأ

  -:موضوع البحث

عن الصدمات الكهربائٌة وتقوٌم نظم  وممارسات الممرضات ومخرجات المرضىمعلومات  ىبرنامج تعلٌمً عل تأثٌر "

 " القلب

" Effect of an educational program on nurses' knowledge, practices and patients' outcomes 

about defibrillation and cardivoversion "  

 -:لجنة اإلشراف 

 جامعة أسٌوط -تمرٌضبكلٌة التمرٌض الباطنً والجراحً أستاذ ال       زٌنب عبد اللطٌف محمد أ.د/ 

               جامعة أسٌوط - طببكلٌة ال الدموٌة واألوعٌةطب القلب أستاذ         العربً ًعلسام حسن د/ حأ.

 جامعة أسٌوط  -كلٌة التمرٌضبالحرجة والطوارئ  علً محمد                   أستاذ مساعد تمرٌض الحاالت ىد/ من

 جامعة أسٌوط  -كلٌة التمرٌضبد/ مجده محمد مهنً                أستاذ مساعد تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ 

 -: لجنة الحكم

 المشرفٌن()عن  جامعة أسٌوط -تمرٌضبكلٌة التمرٌض الباطنً والجراحً أستاذ ال      زٌنب عبد اللطٌف محمد أ.د/ 

 جامعة األزهر بأسٌوط )مناقش خارجً( -كلٌة الطببالكبد والجهاز الهضمً أستاذ      حمدي محمد محفوظ      أ.د/ 

 )عن المشرفٌن( جامعة أسٌوط - طببكلٌة الطب القلب واألوعٌة الدموٌة أستاذ       العربً ًعلسام حسن د/ حأ.

 جامعة أسٌوط )مناقش داخلً( -كلٌة التمرٌضبالحاالت الحرجة والطوارئ  ضأستاذ مساعد تمرٌ  د/ مرفت أنور عبد العزٌز

بالطالبرة/ الخاصسة " بساطنً وجراحسً "  البسالغٌن فً تمرٌض دكتوراهبشأن تشكٌل لجنة الحكم على رسالة ال -4552

 .أسٌوطبجامعة أخصائٌة تمرٌض بالمستشفى الرئٌسً  سلوى عبد الجٌد عبد الرحمن

  -:موضوع البحث

 " اإلرشادات التمرٌضٌة عل نمط حٌاة المرضً الذٌن ٌتلقون الٌود المشع لعالج اضطرابات البدة الدرقٌة تأثٌر " 

" Effect of nursing instructions on life style of patients receiving radioactive lodine therapy 

for thyroid disorders " 

  -لجنة اإلشراف :
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 جامعة أسٌوط -تمرٌض بكلٌة ال التمرٌض الباطنً والجراحًأستاذ          طٌف محمد زٌنب عبد اللأ.د/ 

 أسٌوطجامعة  -طب بكلٌة المدرس عالج األورام الطب النووي            همت عبد السمٌع محمودد/ 

 جامعة أسٌوط - بكلٌة التمرٌضالباطنً والجراحً مدرس التمرٌض        سحر علً عبد المحسن     د/ 

 لجنة الحكم:ـ

 المشرفٌن(عن ) جامعة أسٌوط -بكلٌة التمرٌضالباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض      زٌنب عبد اللطٌف محمد أ.د/

 )مناقش خارجً( األزهر بأسٌوطجامعة  -طببكلٌة الأستاذ الكبد والجهاز الهضمً          حمدي محمد محفوظد/ أ.

ً والجراحً التمرٌض مساعد أستاذ               هاله محمد غانم د/   )مناقش داخلً( أسٌوطجامعة  -بكلٌة التمرٌض الباطن

 صفاء عمران كمال /بالطالبةالخاصة  الدكتوراه فً تمرٌض صحة المجتمع لجنة الحكم لدرجة شكٌل تبشأن  -4553

 .للقلب وجراحات  الجامعً أخصائٌة تمرٌض بمستشفى األورمان

  -:موضوع البحث

القلب جامعة  ىً لمرضً احتشاء عضلة القلب بعد القسطرة التداخلٌة األولٌة بالعٌادات الخارجٌة بمستشفبرنامج تثقٌف "

 " أسٌوط

" Educational program for myocardial infarction patients after primary percutaneous 

coronary intervention at outpatient clinic,Heart Hospital Assiut University "  

 لجنة اإلشراف:ـ

 طجامعة أسٌو - بكلٌة التمرٌض صحة األسرة والمجتمعتمرٌض متفرغ مساعد   أستاذ         هدى دٌاب فهمً إبراهٌمأ.د/ 

 جامعة أسٌوط  - بكلٌة الطب أستاذ طب القلب واألوعٌة الدموٌة   أ.د/ حسام حسن على العربً      

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض ب أستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة والمجتمع          سعاد عبدالحمٌد شرقاويد/ 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض ب أستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة والمجتمع          صفاء رشاد محمود      د/ 

  -لجنة الحكم :

 جامعة أسٌوط )عن المشرفٌن( -لتمرٌضكلٌة ابتمرٌض صحة األسرة والمجتمع متفرغ أستاذ د/ هدى دٌاب فهمً إبراهٌم  أ.

 جامعة أسٌوط )عن المشرفٌن( - كلٌة الطبب العربً        أستاذ طب القلب واألوعٌة الدموٌة علًحسن  أ.د/ حسام

 جامعة المنٌا )مناقش خارجً( - كلٌة التمرٌضبأ.د/عواطف عبد الرازق محمد       أستاذ تمرٌض صحة المجتمع 

 )مناقش داخلً( جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض أستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة والمجتمع      اطًالعد/ نجالء سعد عبد 

 نسمة شعبان عمرر بالطالبة/الخاصة  الدكتوراه فً تمرٌض صحة المجتمع شكٌل لجنة الحكم لدرجة تبشأن  -4554

 .أخصائٌة تمرٌض بالمعهد الفنً للتمرٌض بجامعة أسٌوط

  -:موضوع البحث

 " مج تثقٌفً لمقدمً الرعاٌة عن العنف ضد بعض األطفال المعاقٌن فً مدٌنة أسٌوطبرنا "

" Educational program for caregivers about violence against some disabled children at 

Assiut City  "  

 -:اإلشرافجنة ل

 طجامعة أسٌو -كلٌة التمرٌض ب المجتمعصحة األسرة وتمرٌض متفرغ  أستاذ         هدى دٌاب فهمً إبراهٌمأ.د/ 
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض ب أستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة والمجتمع          سعاد عبدالحمٌد شرقاويد/ 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌض ب أستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة والمجتمع            العاطًد/ نجالء سعد عبد 

 لجنة الحكم:ـ

 جامعة أسٌوط )عن المشرفٌن(-كلٌة التمرٌضبتمرٌض صحة األسرة والمجتمع متفرغ أستاذ   دى دٌاب فهمً إبراهٌم .د/ هأ

 جامعة المنٌا )مناقش خارجً( - كلٌة التمرٌضبالمجتمع  أ.د/عواطف عبد الرازق محمد  أستاذ تمرٌض صحة

 جامعة أسٌوط)مناقش داخلً( -كلٌة التمرٌضبمجتمع أستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة وال     د/ نعمه محمد المبربً    

 جامعة أسٌوط )عن المشرفٌن( -كلٌة التمرٌضبأستاذ مساعد تمرٌض صحة األسرة والمجتمع  د/ سعاد عبد الحمٌد شرقاوي 

/ بالطالبرةفسً التمسرٌض النفسسً والصسحة النفسسٌة الخاصسة  ماجسستٌربشأن تشكٌل لجنسة الحكسم علسى رسسالة ال -4555

 .بالكلٌة بقسم التمرٌض النفسً والصحة النفسٌةالمعٌد  رٌد مباوريحنان ف

  -:موضوع البحث

 " اب واأللم لدى المرضى الذٌن ٌخضعون الستبدال مفصل الفخذ والركبةئتأثٌر التعلٌم على القلق واالكت "

" The impact of psycho-education on depression, anxiety and pain among patients 

undergoing hip and knee replacement " 

  -لجنة اإلشراف:

 جامعة أسٌوط -الطب  أستاذ الطب النفسً بكلٌة     دروٌشأ.د/ عالء الدٌن محمد 

 جامعة أسٌوط -أستاذ جراحة العظام بكلٌة الطب      أ.د/ ٌاسر أمام محمد خلٌفة

 جامعة أسٌوط - بكلٌة التمرٌض الصحة النفسٌةالنفسً ومدرس التمرٌض                 حسنٌه شحاتة محمدد/ 

 

 لجنة الحكم:ـ

 المشرفٌن(عن جامعة أسٌوط  ) -الطب  أستاذ الطب النفسً بكلٌة  مد دروٌشعالء الدٌن مح أ.د/

 المشرفٌن(عن جامعة أسٌوط ) -أستاذ جراحة العظام بكلٌة الطب       أ.د/ ٌاسر أمام محمد خلٌفة   

 جامعة أسٌوط )مناقش خارجً( -الطب  أستاذ الطب النفسً بكلٌة أحمدلٌفة أ.د/ حسام الدٌن خ

  )مناقش داخلً( جامعة أسٌوط -تمرٌض بكلٌة ال التمرٌض النفسً والصحة النفسٌةأستاذ مساعد نادٌة إبراهٌم سٌد       د/ 

 بالطالبرة/الخاصسة  البالغٌن " باطنً وجراحً "بشأن تشكٌل لجنة الحكم على رسالة الماجستٌر فً تمرٌض  -4556

 أخصائٌة تمرٌض بالمدرسة الثانوٌة الفنٌة لمساعدة الخدمات الصحٌة بجامعة أسٌوط. محمود ىمروة مصطف

 -موضوع البحث:

 " البسٌل الكلوي الدموي ىم بٌن مرضكفاءة النو ى" تأثٌر تعلٌم صحة النوم عل

" Effect of sleep hygiene teaching on quality of sleep among hemodialysis patients "  

  -لجنة اإلشراف :

 جامعة أسٌوط -تمرٌضبكلٌة ال التمرٌض الباطنً والجراحًأستاذ              شلبٌة السٌد أبو زٌد  أ.د/

 أسٌوطجامعة  -طب ال ةمدرس أمراض الباطنة العامة بكلٌ                   والء حسنً محمدد/ 

 جامعة أسٌوط - بكلٌة التمرٌضالباطنً والجراحً مدرس التمرٌض        حنان عبد الرازق عبد العال د/ 
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 لجنة الحكم:ـ

 المشرفٌن(عن )جامعة أسٌوط   -بكلٌة التمرٌضالباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض           شلبٌة السٌد أبو زٌد أ.د/

 )مناقش خارجً( أسٌوطامعة ج -طب بكلٌة ال أمراض الباطنة العامةأستاذ            محمد عباس صبح د/ أ.

 مناقش داخلً()جامعة أسٌوط  -بكلٌة التمرٌضالباطنً والجراحً أستاذ التمرٌض ماجدة أحمد محمد منصور    .د/أ

 المشرفٌن(عن أسٌوط )جامعة  -طب ال ةأمراض الباطنة العامة بكلٌمدرس              والء حسنً محمدد/ 

هناء أحمد محمد / ةبالطالبالخاصة الحاالت الحرجة فً تمرٌض  لماجستٌراتشكٌل لجنة الحكم لدرجة بشأن  -4557

 .بمستشفى األطفال الجامعً بأسٌوطتمرٌض  ةأخصائٌ سٌد

  -:موضوع البحث
 " أداء الممرضات بوحدة الطوارئ ىتأثٌر البرنامج التعلٌمً عن العناٌة التمرٌضٌة لاللتهاب السحائً الحاد عل" 

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

at emergency unit " 

  -لجنة اإلشراف :
 جامعة أسٌوط -بكلٌة التمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئتمرٌض  مساعد أستاذ           علً محمد ىمن د/أ.

 جامعة أسٌوط -بكلٌة التمرٌض والطوارئالحاالت الحرجة تمرٌض مدرس        حمد الرشٌديء أنجالد/ 

 -لجنه الحكم:

 (مناقش خارجً) جامعة أسٌوط - الطببكلٌة  أمراض الباطنةأستاذ            حمدأحنان محمود  د/أ.

ً شاوأ د/أ.  جامعة أسٌوط - بكلٌة التمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ تمرٌض مساعد متفرغ أستاذ         لفت عبد البن

 )مناقش داخلً(                                                                                                                   

 )عن المشرفٌن( جامعة أسٌوط -بكلٌة التمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئتمرٌض  مساعد أستاذ       منً علً محمد د/أ.

 )عن المشرفٌن( جامعة أسٌوط -بكلٌة التمرٌض  الحاالت الحرجة والطوارئتمرٌض  مدرس    نجالء احمد الرشٌديد/ 

 بالطالبرة/بشأن قٌد وتسجٌل موضوع بحث رسالة الدكتوراه فً تمسرٌض األمومسة والنسساء والسوالدة الخاصسة  -4558

 .أخصائٌة تمرٌض بمستشفى صحة المرأة الجامعً بأسٌوط عرفه محمد حسن عبٌر

  -:موضوع البحث
 " عالج السٌدات الالتً لدٌهن زٌادة فً هرمون اللبن: دراسة عشوائٌة محكمه فًدور الممرضة  "

" Nurse's role in the management of hyperprolactinemia: a prospective randomized 

controlled trial " 

 -:اإلشرافلجنة 
 جامعة أسٌوط -ء بكلٌة الطب دروٌش   أستاذ التولٌد وأمراض النسا ىأ.د/ عاطف محمد مصطف

 جامعة أسٌوط -أستاذ مساعد تمرٌض النساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة بكلٌة التمرٌض         حمد         أد/ نادٌه حسٌن 

 جامعة أسٌوط -مدرس تمرٌض النساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة بكلٌة التمرٌض       د/ رضا رفاعً علً           

بالطالبرة/ قٌد وتسجٌل موضوع بحث رسالة الدكتوراه فً تمسرٌض األمومسة والنسساء والسوالدة الخاصسة  بشأن -4559

 .أخصائٌة تمرٌض باإلدارة الصحٌة غرب نجاح فرحان محمد إسماعٌل

  -:موضوع البحث
 " ئج األم والجنٌننتا أثناء الحمل وآثاره على " التدخالت التعلٌمٌة ألسلوب الحٌاة بٌن النساء المصابات بداء السكري
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

" Life style educational intervention among women with gestational diabetes mellitus and 

its effects on maternal & fetal outcomes " 

 -:اإلشرافلجنة 
 جامعة أسٌوط -أستاذ تمرٌض النساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة بكلٌة التمرٌض      أ.د/ مرفت علً خمٌس         

 جامعة أسٌوط -أستاذ مساعد تمرٌض النساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة بكلٌة التمرٌض       د/ غادة عبد الرحمن محمود  

 جامعة أسٌوط -د/ طارق عبد الراضً عبد السالم   مدرس التولٌد وأمراض النساء بكلٌة الطب 

 بالطالبررة/مسسرٌض األمومسة والنسسساء والسسوالدة الخاصسسة بشسأن تسسسجٌل موضسسوع بحسسث رسسالة الماجسسستٌر فسسً ت -4560

 .صحة المرأة الجامعً بأسٌوط بمستشفىأخصائٌة تمرٌض  حمدٌه علً حسن محمد

 -موضوع البحث :

 محصلة الحمل والوالدة " ىء السائل االمنٌوسً مع تأثٌره علالعالقة بٌن رسم نبض الجنٌن أثناء الوالدة ونقا "

" Correlation between intrapartum cardiotocography and clearance of liquor with its effect 

on perinatal outcome " 

 -لجنة اإلشراف :

 جامعة أسٌوط - كلٌة التمرٌضبأستاذ مساعد تمرٌض النساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة      حمد        أد/ نادٌه حسٌن 

 جامعة أسٌوط -كلٌة التمرٌضبالنساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة  د/ صفاء حلمً محمد            مدرس تمرٌض

ٌسسر تخصسص  -4569 بمستشسفى اإلٌمسسان العسام بأسسسٌوط أخصسائٌة تمسسرٌض  قمرر صررابر حسران عطررا/ ةالطالبرربشسأن تغٌ

 .األطفال واألطفال المبتسرٌن إلى تمرٌض البالغٌن )الباطنً والجراحً(تمرٌض  من الماجستٌرلدرجة 

لدرجسة  أخصائٌة تمرٌض بالمعهد الفنً للتمرٌض جامعة أسٌوط إٌمان رٌاض معتمد/ ةالطالبجمٌد قٌد بشأن ت -4563

م وذلسك إلعارتهسسا 31/1/2121إلسى  م1/2/2119مسسن  السدكتوراه فسً تمسرٌض صسسحة المجتمسع لمسدة عسسام ثالسث اعتبساراا 

 للعمل خارج البالد.

لدرجت الماجستير أخصائٌة تمرٌض بمستشفى أسٌوط العام  ٌمحمد عبد العلأأٌة محمد / ةالطالببشأن إلغاء قٌد  -4565

 .اطلبهوذلك بناءاً على تمريض الحاالث الحرجت في 

ٌسسد  -4566 لدرجةةت  بمعهسسد جنسوب مصسسر لسس ورامأخصسسائٌة تمسسرٌض  هبرره عرراطف قطررب عثمران/ ةالطالبربشسأن إلغسساء ق

 .اطلبهوذلك بناءاً على إدارة التمريض الماجستير في 

لدرجة الماجستٌر فً أخصائٌة بمستشفى الصدر بأسٌوط  حمد إبراهٌمأكرٌمة إبراهٌم / ةالطالباء قٌد بشأن إلغ -4567

 تمرٌض البالغٌن )باطنً وجراحً( وذلك لعدم استكمال أوراق القٌد الخاصة بها.

 -:بشأن الموافقة على قبول تقارٌر الرسائل العلمٌة الخاصة بالطالب اآلتً أسمائهم  -4568

 الدرجة التخصص ـــــــــــماالســـ م
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 دكتوراه تمرٌض البالبٌن "باطنً وجراحً" شٌماء عبد الحمٌد حسٌن عبد الفتاح 5

 دكتوراه المسنٌنتمرٌض  حمد عوضأسهٌر  9

 ماجستٌر تمرٌض البالبٌن "باطنً وجراحً" إصالح  عبد المنعم محمد 3

رماجستٌ تمرٌض الحاالت الحرجة محمود أحمد محمد حسٌن  4  

 ماجستٌر تمرٌض البالبٌن "باطنً وجراحً" أسماء عبد الصبور صالح 5

 ماجستٌر تمرٌض البالبٌن "باطنً وجراحً" نعمة حسانٌن قطب 6

 -:ثالثا : شئون التعلٌم والطالب

 .م2018/2019للعام الجامعً  دور ٌونٌومرحلة البكالورٌوس عرض جدول امتحانات بشأن  -4569

تعسدٌل  ىللموافقسة علس السٌدة األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالمقدمة من المذكرة بشأن  -4570

  -بإضافة كال  من:كنترول الهٌئة المعاونة لمرحلة البكالورٌوس 

 م.2018/2019ى لدور ٌونٌو للعام الجامعً المدرس المساعد/ حنان علً أحمد بتشكٌل كنترول الفرقة األول -1

 م.2018/2019لدور ٌونٌو للعام الجامعً  د/ بخٌتة عبد العزٌز محمد بتشكٌل كنترول الفرقة الرابعةالمدرس المساع -2

 بدال  من:

 المدرس المساعد/ مرفت عبد الفتاح إسماعٌل )لسفرها خارج البالد( -1

 )لظروف خاصة( لمدرس المساعد/ شٌماء محمد سٌدا -2

( طالب تم ترشٌحهم 10إلغاء قٌد عدد )على موافقة لللطالب المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعلٌم وابشأن  -4571

ٌسد بالفرقسة األولسى للعسام الجسامعً  ٌسة إلنهساء 2018/2019عن طرٌق مكتب التنسٌق للق م ولسم ٌحضسروا إلسى مقسر الكل

ٌسرد األخسر وذلسك بنساءاا علسى  إجراءات قبولهم وتسم إرسسال إنسذار أول وثسان وثالسث وتسم االتصسال بهسم ورد السبعض ولسم 

ٌسد هسؤالء الطسالب ٌسة إللغساء ق ، الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب بشأن أخسذ موافقسة مجلسس الكل

 -والطالب هم:

 ا الء عبدالرحمن علً خلٌفة -1

 أحمد هاشم عبدالوهاب سٌد -2

 حسن أحمد عبد الرحمن أحمد -3

 سارة محمد عبدالمال  أحمد -4

 عبد الرحمن صالح الدٌن حمدون  -5

 حمن ناجً عبد السالم سٌدعبد الر -6

 عبد هللا أحمد عبدالرحمن عبدهللا -7

 محمود محمد صدقً عمر -8
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 مصطفً سامً عٌد عبدالوارث -9

 مصطفى محمد عثمان محمد -10
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 على اعتماد حرمان الطالب:موافقة للالمذكرة المقدمة من لجنة شئون التعلٌم والطالب بشأن  -4572

 النسبة الفرقة االسم م الفرقة االسم م

 أولى عبد هللا أحمد عبد الرحمن 10 أولى ء عبد الرحمن علً خلٌفةاال 1

25 %
 فأكثر

 ق أولى عمر ٌاسر عمر محمد 11 ق أولى أحمد أحمد صابر عبد الرحمن 2

 ق أولى كرٌم محمد محمد إمام 12 أولى أحمد هاشم عبد الوهاب 3

 أولى محمود عربً فاروق جامع 13 أولى أمانً جمال ناجً عبد المولى 4

 أولى محمود محمد صدقً 14 أولى حسن أحمد عبد الرحمن 5

 أولى محمود مصطفى عبد القوي 15 أولى روضة ولٌد سعد 6

 أولى مصطفى سامً عبد الوارث 16 أولى سارة محمد عبد المال  7

 أولى مصطفى محمد عثمان 17 أولى عبد الرحمن صالح الدٌن حمدون 8

   أولى د السالمعبد الرحمن ناجً عب 9

م 2018/2019( فً دوري ٌونٌو وسبتمبر للعام الجامعً 1من دخول االمتحان فً مادة/ تمرٌض باطنً وجراحً )

ٌسساب المسسسموح بهسسا  ٌسستم حرمسسانهم مسسن دخسسول %( 25)لتعسسدٌهم نسسسبة الغ وتسسم إنسسذارهم أكثسسر مسسن مسسرة للحضسسور حتسسى ال

 لم ٌستجٌبوا. واالمتحان 

الطالرب/ أنردرو ألفررً علسسى اعتمساد حرمسان موافقسة للمسة مسن لجنسسة شسئون التعلسٌم والطسالب المسذكرة المقدبشسأن  -4573

( 3"باقً لإلعادة" من دخول االمتحان فً مسادة/ تمسرٌض بساطنً وجراحسً خساص )المقٌد بالفرقة الثانٌة  سدرا  فؤاد

%( وتسم إنسذاره أكثسر 25) لتعدٌ  نسبة الغٌاب المسموح بها م2018/2019فً دوري ٌونٌو وسبتمبر للعام الجامعً 

 لم ٌستجٌب.ومن مرة للحضور حتى الٌتم حرمان  من دخول االمتحان 

محمرد جمرال الطالرب/ علسى اعتمساد حرمسان موافقسة للالمذكرة المقدمسة مسن لجنسة شسئون التعلسٌم والطسالب بشأن  -4574

ٌسد بالفرقسسة الرابعسة مسسن دخسول االمتحسسان فسً مسسادة/ تمسرٌض المسسسنٌن فس فتحرً سررٌد ٌسسو وسسبتمبر للعسسام المق ً دوري ٌون

ٌستم 25لتعدٌ  نسبة الغٌاب المسسموح بهسا ) م2018/2019الجامعً  %( وتسم إنسذاره أكثسر مسن مسرة للحضسور حتسى ال

 لم ٌستجٌب.وحرمان  من دخول االمتحان 

وطالرب أحمرد أبالطالرب/ علسى اعتمساد حرمسان موافقة للالمذكرة المقدمة من لجنة شئون التعلٌم والطالب بشأن  -4575

ٌسسو وسسسبتمبر للعسسام  أحمرد حسررن ٌسسد بالفرقسسة الرابعسسة مسسن دخسسول االمتحسسان فسسً مسسادة/ إدارة التمسسرٌض فسسً دوري ٌون المق

ٌستم 25لتعدٌ  نسبة الغٌاب المسسموح بهسا ) م2018/2019الجامعً  %( وتسم إنسذاره أكثسر مسن مسرة للحضسور حتسى ال

 حرمان  من دخول االمتحان ولم ٌستجٌب.

ٌسسو  للطالرب/ علرً عبررد الترواب محمرودة علسسى احتسساب السدرجات المسسستحقة الموافقسبشسأن  -4576 فسسً نتٌجسة دور ٌون

ٌسسات 2119 م بنساءاا علسسى محضسسر لجنسسة االطسسالع علسسى كراسسسة اإلجابسسة ومراجعسسة رصسسد درجسسات الطالسسب لمسسادة/ النظر

ت اللجنسة أن السدرجات م" والذى وجد2119واالتجاهات الحدٌثة فً التمرٌض المقررة على الفرقة الثالثة "دور ٌناٌر 

 .غٌر صحٌحة وغٌر مطابقة لما هو مدون بكراسة اإلجابة وكشو  اإلظهار وتحتاج إلى تعدٌل
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 -:من أعمال دما ٌستج
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 كلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 امـاألقسجالــــــس م

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

 م                        11/4/2119   تمرٌض الباطنً والجراحً فًمحضر اجتماع مجلس قسم  -

 م         12/4/2119 النساء والتولٌد والصحة االنجابٌة فً قسم تمرٌضع مجلس محضر اجتما -

 م                  17/4/2119   صحة األسرة والمجتمع فً قسم تمرٌضمحضر اجتماع مجلس  -

 م                                11/4/2119   محضر اجتماع مجلس قسم إدارة التمرٌض فً       -

 م                                    12/4/2119   األطفال فً قسم تمرٌضتماع مجلس محضر اج -

 م             18/4/2119  الحاالت الحرجة والطوارئ فً  قسم تمرٌضمحضر اجتماع مجلس  -

 م  12/4/2119   والصحة النفسٌة فً قسم التمرٌض النفسًمحضر اجتماع مجلس  -

 م  14/4/2119   المسنٌن فً تمرٌضقسم محضر اجتماع مجلس  -

   

 الكلٌة سمجل رئٌس             الكلٌة                                         مجلس أمٌن     

سماح محمد عبد هللاأ.د/                                         مرفت علً خمٌسد/ أ.  

                                                                     


