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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 عمالجدول أ

 (09مــجـــلــس الكلية الجلسة رقم )

 م61/0/9960الموافق  االثنينالمنعقدة يوم 
===================================== 

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة

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

 .م22/7/2112والممتدة إلى  م9960-7-61 ( المنعقدة في90المصادقة على محضر الجلسة رقم )بشأن  -4706

 سائل التخطيط والتنسيق والمتابعةم

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

تعاون بين الكلية وكلية التمريض بجامعة سوواا  لمودة سمون سونوات انتودا  عرض عقد بروتوكول بشأن  -4999
جامعوة سوواا  فوي ااقسوام العلميوة أساتذة مون الكليوة لرشوراا والتودرين بمرحلوة الدراسوات العليوا بكليوة التموريض ب

 التالية:

 تمريض ااطفال والمبتسرين .2 تمريض الباطني والجراحي .1
 تمريض النساء والتوليد .4 تمريض المسنين .3
 التمريض النفسي والصحة النفسية .6 تمريض صحة المجتمع .5
 إدارة التمريض .8 تمريض الحاات الحرجة والطوارئ .7

للموافقوة علوى بالكليوة  ضدمان الجدودة سيدة األستاذ الدكتور/ مددير وحددةالعرض المذكرة المقدمة من بشأن  -4998
 تشكيالت اللجان الفنية ااتية: اعتماد

  م2112/2121لجنة المراجعة الداسلية والتقويم المستمر للعام الجامعي للعام الجامعي  (1

  م2112/2121لجنة المراجعة الداسلية لبرنامج البكالوريون للعام الجامعي للعام الجامعي  (2

  م2112/2121لجنة التسطيط ااستراتيجي للكلية للعام الجامعي للعام الجامعي  (3

للموافقوة علوى بالكليوة  السيدة األستاذ الدكتور/ مددير وحددة ضدمان الجدودةعرض المذكرة المقدمة من بشأن  -4994
 . م2112/2121اعتماد تشكيالت فرق الجودة للعام الجامعي 

الموافقة على قبول اإلاداء المقدم من طال  الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( بقسم تمريض صحة بشأن  -4969
 ( كت :3كلية بعدد )لمكتبة الااسرة والمجتمع 

1- Comprehensive Textbook of Community Health Nursing first edition (2017).  

2- The short Textbook of Community Health Nursing (part 1) first edition (2016).  

3- The short Textbook of Community Health Nursing (part 2) first edition (2016).  
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عرض جدول امتحان درجوة الماجسوتير فوي تموريض ااموموة والنسواء والووادة االجويء الروانيا دور بشأن   -4946
 م.2112أكتوبر 

االجويء الروانيا دور  البواليين )بواطني وجراحوي(عرض جدول امتحان درجة الماجستير في تمريض بشأن   -4949
 م.2112أكتوبر 

عرض جدول امتحان درجة الماجستير في تمريض ااطفال وااطفال المبتسرين االجيء الرانيا دور ن بشأ  -4948
 م.2112أكتوبر 

عرض جودول امتحوان درجوة الماجسوتير فوي تموريض الحواات الحرجوة االجويء الروانيا دور أكتووبر بشأن   -4944
 م.2112

/ محمد مسعد بالطالبمريض الحاات الحرجة الساصة تالدكتوراه في رسالة  شكيل لجنة الحكم لدرجةبشأن ت -4941
 .وافد يمني حسن أحمد

  -:موضوع البحث

  " التزام ممرضات طوارئ اإلصابات بعناية مرضي إصابات الصدر :كتيب مقترح "

" Trauma emergency nurse's compliance with care of chest turauma patient's : suggested 

booklet " 

 -رشرا::لجنة األ

 جامعة أسيوط  -كلية التمريض -د/ منى علي محمد            أستاذ مساعد تمريض العناية الحرجة والطوارئ 

 جامعة أسيوط  -كلية التمريض  -د/ مجدة محمد مهني         أستاذ مساعد تمريض العناية الحرجة والطوارئ 

  -: لجنة الحكم

 كلية الطب جامعة سوهاج )مناقش خارجي( -لتخدير والعناية المركزة السعيد عبدالرحمن    أستاذ ا أحمد أ.د/

 ) مناقش داخلي( جامعة أسيوط -كلية التمريض  -أستاذ مساعد تمريض العناية الحرجة والطوارئد/ مرفت أنور عبدالعزيز 

 جامعة أسيوط )عن المرشرفين( -كلية التمريض  -الحرجة والطوارئد/ منى علي محمد        أستاذ مساعد تمريض العناية 

 جامعة أسيوط )عن المرشرفين( -كلية التمريض  -أستاذ مساعد تمريض العناية الحرجة والطوارئ د/ مجدة محمد مهني    


