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                                            -اوال: المؤتمرات:

 

 اسم المؤتمر 

 

االهداف العامة  

 والتخصصية 

 

 تاريخ االنعقاد 

عدد 

المشاركين من  

 مصر

 

 الجهات الممولة 

 

 ملخص التوصيات 

 

 الجهات المستفيدة 

السنوى   لالمؤتمر  عشر   كليةالخامس 

جامعة االسكندرية-التمريض  

The 15th international scientific 

nursing conference 

"interdisciplinary health care 

closing the gap and enhancing 

the quality" .  

فى  جديد  هو  ما  بكل  االلمام 

التمريض لتحسين جودة   مجال

 .العناية بالمرضى

5-6 /8 -209 كل اعضاء   

 القسم

جامعه    –التمريضكلية  

 االسكندريه 

تطبيق كل ما هو    العمل على

مجال فى  التمريض    جديد 

العناية  جودة  لتحسين 

 بالمرضى.

التدريس - هيئه  اعضاء 

بكلية   المعاونه  والهيئه 

جامعة    –الطب والتمريض  

 االسكندرية 

التمريض  - و  الطب  هيئه 

العامة   المستشفيات  ببعض 

 والخاصه 

القومى المصرى للسكر  بعنوان     المؤتمر 

"National Egyptian conference 

for Diabetes Mellitus 

 Dia-Egyptمؤتمر  

فى   جديد  ماهو  بكل  االلمام 

 تشخيص وعالج السكر  

 بعنوان   talkوالقاء  

Management of D.M 

in long term care 

facilities 

16-18 /10-

2019  

من القسم4 السكر   بجمعية  االطباء 

 المصرية 

سيتى  فندق   انتركونتيننتال 

 ستارز بالقاهرة 

العمل على تطبيق كل ما هو  

 جديد فى المجال 

 

التدريس    - هيئه  اعضاء 

بكليات   المعاونه  والهيئه 

والتمريض    –الطب 

المصرية هيئه    -الجامعات 

ببعض   التمريض  و  الطب 

العامة   المستشفيات 

 والخاصه 

المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر لقسم  

والطب أمراض   واالعصاب  المخ 

   .النفسى

جديد   ماهو  بكل  التعريف 

 . بامراض المخ واالعصاب

بالزا   من القسم 1 2/2019/ 28 - 26 جرين    –هيلتون 

 االسكندرية  

 ضروره االلمام بكل ماهو  

امراض المخ  جديد فى مجال  

 واالعصاب والطب النفسى

التدريس    - هيئه  اعضاء 

كليه   من  المعاونه  والهيئه 

التمريض   وكلية  - الطب 

 جامعه االسكندريه 

هيئه األطباء والتمريض    -

العامة   المستشفيات  ببعض 

 و الخاصه. 
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   :الندواتثانيا    

العامة   االهداف الندوةاسم 

 والتخصصية 

عدد المشاركين   تاريخ االنعقاد 

 من مصر

 الجهات المستفيدة  ملخص التوصيات  الجهات الممولة 

   : المفاصل  ندوة بعنوان خشونه 

 الوقاية والعالج

التدريس  توعية   هيئة  اعضاء 

االدارى   الجهاز  واعضاء 

طرق   والعاملين عن  بالكلية 

 الوقاية من خشونة المفاصل  

من اعضاء هيئة  2 2019/ 8/ 28

 التدريس بالقسم

  – قسم تمريض المسنين  

جامعة    –كلية التمريض  

 االسكندرية  

التدريس توصية   هيئة  اعضاء 

والعاملين االدارى  الجهاز   واعضاء 

خشونة  من  الوقاية  طرق  عن  بالكلية 

 المفاصل 

التدريس   هيئة  اعضاء 

االدارى   الجهاز  واعضاء 

  – التمريض    بكلية  والعاملين

 جامعة االسكندرية 

 االوسكى ندوة بعنوان : فهم 

the OSCE: why and 

how" Understanding 

OSCE " 

االلمام بكل ما هو جديد فى كيفية 

تدريب الطالب باستخدام معامل 

داخلها  تقييمهم  وكيفية  االوسكى 

السيناريوهات  عمل  وكيفية 

المستخدمة   المختلفة  والمواقف 

 فى عملية تقييم الطالب  

من اعضاء هيئة  2 10/9/2019

 التدريس بالقسم

الباطنى   تمريض  قسم 

كلية   والجراحى 

جامعة    –التمريض  

 سكندرية اال

التدريستدريب   والهيئة   اعضاء هيئة 

المعاونة على كيفية استخدام االوسكى 

معمل  باستخدام  الطالب  تقييم  وكيفية 

 االوسكى 

التدريس  هيئة    اعضاء 

المعاونة بكلية   والهيئة 

جامعة   -التمريض

 االسكندرية 

ندوة بعنوان االخطاء الشائعة فى  

 االبحاث التمريضية 

الشائعة فى االلمام بكل االخطاء  

التمريضية وكيفية   االبحاث 

 تفاديها 

1. 10-9-2019 

 

من اعضاء هيئة  2

 التدريس بالقسم

التمريض   جامعة   -كلية 

 االسكندرية 

االخطاء   االبحاث معرفة  فى  الشائعة 

 وكيفية تفاديها التمريضية

بكلية  اعضاء هيئة التدريس

جامعة   -التمريض

 االسكندرية 

الحوار ندوة   فن  اتيكيت  بعنوان 

 مقابل الجدل 

باتيكيت فن االلمام بكل ما يتعلق   

 مع االخرينالحوار 

من اعضاء هيئة  4 17/9/2019 .2

التدريس والهيئة 

 المعاونة بالقسم 

التمريض   جامعة   -كلية 

 االسكندرية 

وااللتزام   وفن  مراعاة  باالتيكيت 

 مع االخرين الحوار

التدريس   هيئة  اعضاء 

المعاون بكلية   والهيئة 

جامعة   -التمريض

 االسكندرية 
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 ندوة بعنوان االمتحان الشفوى 

structured oral exam 

االلمام بكل ما يتعلق بكيفية عمل  

االمتحانات الشفوية ومواصفات 

 االمتحان الشفوى الجيد

من اعضاء هيئة  4 18/9/2019 .3

 التدريس بالقسم

التمريض   جامعة   -كلية 

 االسكندرية 

االمتحانات   عمل  مواصفات   مراعاة 

 الشفوية وكيفية اعداه 

بكلية  اعضاء هيئة التدريس

جامعة   -التمريض

 االسكندرية 

 Noon"بعنوان  ندوة  

Smoking Session" 

جديد فى هذا االلمام  بكل ما هو   

 المجال 

من القسم7 17-2-2020 جامعة    –  التمريضكلية   

 االسكندرية 

هو جديد فى    ماالعمل على تطبيق كل  

   هذا المجال

التدريس   هيئه  اعضاء 

المعاونه  والطالب  والهيئه 

التمريض   جامعة   –بكلية 

 االسكندرية 

بعنوان    Nonندوة 

Cardiovascular" 

االلمام  بكل ما هو  جديد فى هذا 

 المجال 

من القسم7 18-2-2020 جامعة    –كلية التمريض   

 االسكندرية 

العمل على تطبيق كل ما هو جديد فى  

 هذا المجال  

التدريس   هيئه  اعضاء 

والطالب  المعاونه  والهيئه 

العليا  الدراسات  وطالب 

التمريض   جامعة   –بكلية 

 االسكندرية 

كورونا   فيروس  عن  ندوة 

معهد    المستجد بمشاركة كال من 

التمريض  وكلية  العامة  الصحة 

 تمعقسم تمريض صحة المج

فيروس  عن  شئ  بكل  االلمام 

المستجد ومعرفة طرق  كورونا 

انتقاله واعراضه وكيفية الوقاية 

 منه. 

التمريض   من القسم 1 26-3-2020 معهد    – كلية 

العامة جامعة -  الصحة 

 االسكندرية 

 

والهيئة  التدريس  هيئة  اعضاء  توعية 

جامعة  التمريض  بكلية  المعاونة 

عن كورونا فيروس    االسكندرية 

انتقاله  طرق  ومعرفة  المستجد 

 واعراضه وكيفية الوقاية منه.

التدريس   هيئه  اعضاء 

والطالب  المعاونه  والهيئه 

العليا  الدراسات  وطالب 

التمريض  بكلية  والموظفين 

 جامعة االسكندرية  –
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 ثالثا: الدورات التدريبية

االهداف العامة   الدورةاسم 

 والتخصصية 

عدد  االنعقاد تاريخ 

المشاركين  

 من مصر 

 الجهات المستفيدة  ملخص التوصيات  الجهات الممولة 

 ةمقدم    نالياون    اتكورس

من جامعة حمدان بن محمد  

اتفاقية   على  بناءا  الذكية 

جامعة  بين  التعاون 

جامعة  وبين  االسكندرية 

 حمدان بن محمد الذكية 

هيئة  اعضاء  مهارات  تطوير 

 التريس فى التعلم عن بعد 

فى فترة الحظر بسبب  

فيروس كورونا 

 المستجد

اعضاء   8

 هيئة تدريس  

 بالقسم

االسكندرية   مع جامعة  بالتعاون 

 جامعة حمدان بن محمد الذكية

االلمام بكل ما هو جديد وتنمية  

التدريس  هيئة  اعضاء  قدرات 

 فى مجال التعليم عن بعد 

التدريس  هيئة  اعضاء 

بجامعة  المعاونة  والهيئة 

 االسكندرية 

على  السنوى  التدريب 

المعرفة   بنك  استخدام 

 المصرى  

هيئة  اعضاء  مهارات  تطوير 

تخدام بنك المعرفة التدريس فى اس

 المصرى 

من اعضاء   2 12/2019/ 10-11

هيئة التدريس 

 بالقسم

االلمام بكل ما هو جديد وتنمية   جامعة االسكندرية 

التدريس  هيئة  اعضاء  قدرات 

المعرفة   بنك  استخدام  فى 

 المصرى 

التدريس  هيئة  اعضاء 

بجامعة  المعاونة  والهيئة 

 االسكندرية 
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   لرابعا : ورش العم

االهداف العامة   ورشه العمل اسم 

 والتخصصية 

عدد المشاركين من   تاريخ االنعقاد 

 مصر

 الجهات المستفيدة  ملخص التوصيات  الجهات الممولة 

ورشة عمل بعنوان التحليل 

 االحصائى لالمتحانات 

االلمام بكل ما يتعلق بكيفية عمل 

لالمتحانات  االحصائى  التحليل 

والتعرف على مستوى صعوبة 

 االسئلة 

والتقويم  من اعضاء االقسم  2 15/10/2019 القياس  مركز 

جامعة  التمريض  بكلية 

 االسكندرية 

المواصفات  مراعاة 

الالزمة العداد االمتحانات  

تحليلها   وكيفية  للطالب 

 احصائيا

اعضاء هيئة التدريس بكلية 

جامعة  -التمريض  

 االسكندرية. 

بكيفية  MCQورشة عمل عن   يتعلق  ما  بكل  االلمام 

 وضع اسئلة االختيار من متعدد 

من اعضاء هيئة  3 21/10/2019

 التدريس بالقسم

والتقويم  القياس  مركز 

جامعة  التمريض  بكلية 

 االسكندرية 

المواصفات  مراعاة 

العداد   اسئلة  الالزمة 

عند  متعدد  من  االختيار 

 وضع االمتحانات للطالب 

اعضاء هيئة التدريس بكلية 

جامعة  -التمريض  

 االسكندرية. 

التعليم   ورشة عمل بعنوان 

و  الفريق  على  "المبنى 

هذا   فى  الطالب  ادماج 

 التعليم"  

االتعلم   معنى  عن  نظرية  مقدمة 

واالهداف   الفريق  على  المبنى 

خدامه  من استخدامه وطريقة است

لتدريس الطالب وتحقيق اهداف 

 المقرر الدراسى. 

 اعضاء هيئة تدريس  3  25/11/2019

 بالقسم

جامعة  التمريض/  كلية 

  / أ.د.  االسكندرية  بقاعه 

 ليلى كامل 

التعليم   تطبيق  ضرورة 

المبنى على الفريق ودمجه 

للطالب   تدريس  كطريقة 

 بالفرقة الرابعة 

جامعة    / التمريض/  كلية 

 االسكندرية 

ورشة عمل توعوية عن ) 

 سرطان الثدى ( 

 

متعلق  ماهو  بكل  االلمام 

اسبابه،طرق  الثدى  بسرطان 

الوقاية و الكشف المبكر و طرق  

 العالج المختلفة.

 المرتفعضغط الدم  -

 هشاشة العظام  -

 خشونة وآالم المفاصل -

 السلس البولى   -

 الداء السكرى  -

جامعة  من القسم 5 17/11/2019 التمريض/  كلية 

قسم تمريض االسكندرية /  

والتوليد بالقاعة   النساء 

 الذهبية

الكشف   طرق  تطبيق 

الوقاية  طرق  و  المبكر 

و  المرض  انتشار  لتجنب 

المرض  من  المضاعفات 

جراء تحدث  هذه   التى 

المراض ولرفع جودة حياة  

 كبار السن

أعضاء هيئة التدريس/ كل  

بكلية   العاملين 

التمريض/جامعة 

 االسكندرية   
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عن   عمل  االرشاد  ورشة 

  االكاديمى

يتعلق   ما  بكل  باالرشاد االلمام 

 االكاديمى للطالب . 

 

 اعضاء هيئة تدريس  7 11-2-2020

 بالقسم

التمريض جامعة   -كلية 

 االسكندرية 

  االرشاداتضرورة تطبيق  

باالرشاد  الخاصة 

 االكاديمى للطالب 

اعضاء هيئة التدريس بكلية 

جامعة  -التمريض  

 االسكندرية. 

تجميع  عن  عمل  ورشة 

ونشرها   العلمية  البيانات 

 ومتابعتها  

بخطوات   يتعلق  ما  بكل  االلمام 

العلمية ونشرها  البيانات  تجميع 

 ومتابعتها 

من اعضاء هيئة  1 12/4/2020

 التدريس بالقسم

التعليمات   منظمة الصحة العالمية  تطبيق  مراعاة 

الخاصة   واالرشادات 

العلمية   البيانات  بتجميع 

الخاصة باالبحاث ومتابعة  

 نشرها

التدريس  هيئة  اعضاء 

المحلية   بالجامعات 

 والدولية والعالمية 

االنعاش   عن  عمل  ورشة 

الرئوى   واالسعافات القلبى 

 االولية وانقاذ الحياة

االلمام بكل ما يتعلق بكيفية عمل 

الرئوى   القلبى  االنعاش 

حياة   وانقاذ  االولية  واالسعافات 

 المرضى  

من اعضاء هيئة  1 15/4/2020

 التدريس بالقسم

الرعاية  منظمة   مقدمى 

 الصحية المحلية 

الخاصة   التعليمات  مراعاة 

القلبى   االنعاش  بعمل 

واالسعافات   الرئوى 

حياة   وانقاذ  االولية 

 المرضى 

التدريس  هيئة  اعضاء 

المحلية   بالجامعات 

والدولية والعالمية ومقدمى 

 الرعاية الصحية 

 التعلم إدارة نظم ورشة

edmodo 

ال   منصة  على  التعرف 

edmodo     على والتدريب 

 استخدام المنصة 

 اعضاء هيئة تدريس   6 19/4/2020

  بالقسم

 التربوية االبتكارات وحدة

 بجامعه بعد عن والتعليم

 االسكندرية 

ال  منصة  استخدام 

edmodo     كأحد

للتعليم   التعليمية  المنصات 

 عن بعد

التدريس هيئة   اعضاء 

 جامعة االسكندريةب

 الشاشة تسجيل ورشة

- Screen Cast بواسطة

O-matic 

 

على   جديد التعرف  برنامج 

لمساعدة   الشاشة  لتسجيل 

فى   التدريس  هيئة  اعضاء 

 تسجيل محاضراتهم للطالب 

اعضاء هيئة   من 5 21/4/2020

 تدريس ال

 بالقسم

 التربوية االبتكارات وحدة

 بجامعه بعد عن والتعليم

 االسكندرية 

هيئة  اعضاء  مساعدة 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

برامج  باستخدام  بعد  عن 

المحاضرة  لتسجيل 

 العطائها اون الين 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية

عن ورشة     عمل 

المفضلة  الممارسات 

العلمية   االبحاث  الرسال 

 للمجالت العلمية

عن   جديد  هو  ما  بكل  االلمام 

العلمية   المجالت  اختيار  كيفية 

 الرسال ونشر االبحاث العلمية

من  اعضاء هيئة  1 21/4/2020

 التدريس 

 بالقسم

المجالت    Elsevierمجلة  اختيار  كيفية 

ونشر  الرسال  العلمية 

 االبحاث العلمية  

التدريس  هيئة  اعضاء 

المحلية   بالجامعات 

 والدولية والعالمية 

عن   ورشة  استخدام عمل 

 فى مايكروسوفت نماذج

 التعليمية  العملية

نماذج على   التعرف 

اعضاء   وتدريب  مايكروسوفت 

اعضاء هيئة  من  8 23/4/2020

 تدريس ال

 بالقسم

 التربوية االبتكارات وحدة

 بجامعه بعد عن والتعليم

 االسكندرية 

هيئة  اعضاء  مساعدة 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية
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فى  الستخدامها  التدريس  هيئة 

 عملية التعليم عن بعد

نماذج باستخدام  بعد   عن 

 مايكروسوفت 

 جوجل استخدام ورشة

 التعليمية  العملية في فورم

نماذج على  جوجل     التعرف 

هيئة  اعضاء  وتدريب  فورم 

فى   استخدامها  على  التدريس 

 عملية التعليم عن بعد

من  اعضاء هيئة  5 26/4/2020

 التدريس 

 بالقسم

 التربوية االبتكارات وحدة

 بجامعه بعد عن والتعليم

 االسكندرية 

هيئة  اعضاء  مساعدة 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

نماذج باستخدام  بعد   عن 

 جوجل فورم 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية

 بالمشروعات التعلم ورشة

 باألبحاث  والتعلم

التعلم   على  التعرف 

واالبحاث   بالمشروعات 

هيئة   اعضاء  التدريس وتدريب 

على استخدامها فى عملية التعليم  

 عن بعد لتقييم الطالب 

من اعضاء هيئة   8 28/4/2020

 التدريس 

 بالقسم

 التربوية االبتكارات وحدة

 بجامعه بعد عن والتعليم

 االسكندرية 

هيئة  اعضاء  مساعدة 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

على   تدريبهم  طريق  عن 

باستخدام  الطالب  تقييم 

 المشروعات واالبحاث 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية

بعنوان"النشر  عمل  ورشة 

و  عالمية  مجالت  فى 

 دولية" 

فى  جديد  هو  ما  بكل  االلمام  

 مجال النشر الدولى . 

التدريب   من القسم 3 5/5/2020 كلية –وحدة 

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

ما   كل  تطبيق  على  العمل 

 هو جديد فى 

 مجال النشر الدولى 

التدريس  هيئه  اعضاء 

التمريض بكلية  - والطالب 

 جامعة االسكندرية 

بعنوان:  عمل  ورشة 

للتحرك  طريق  "التسامح 

 الى االمام" 

 

 

المختلفة  بالطرق  االلمام 

 لمسامحة الناس . 

التدريب   من القسم 3 6-5-2020 كلية –وحدة 

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

المختلفة  بالطرق  االلمام 

لمسامحة الناس و التصالح  

 مع النفس . 

التدريس  هيئه  اعضاء 

التمريض بكلية  - والطالب 

 جامعة االسكندرية 

"استخدام   بعنوان  ندوة 

من  العلمية  البيانات  قاعدة 

المعرفة  بنك  خالل 

 المصرى" 

فى  جديد  هو  ما  بكل  االلمام  

 ولى . مجال النشر الد

التدريب   من القسم 3 7/5/2020 كلية –وحدة 

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

االلمام  بكل ما هو جديد فى  

 مجال النشر الدولى . 

التدريس  هيئه  اعضاء 

التمريض بكلية  - والطالب 

 جامعة االسكندرية 

بعنوان: كيفيية  ورشة عمل  

تنفيذ   و  البحث  تطبيق 

 literature)  المرجعى

review assignment 

 

 

التمام االمتحانات االلكترونية و 

االبحاث التى تتناسب مع الفترة 

 الحالية 

التقويم   من القسم 8 8-5-2020 و  القياس  مركز 

بالتعاون مع وحدة التعليم  

كلية - االلكترونى

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

التمام   لضرورة 

و   االلكترونية  االمتحانات 

مع   تتناسب  التى  االبحاث 

 الفترة الحالية 

التدريس  هيئه  اعضاء 

والهيئه المعاونه و الطالب  

المختلفة   الكليات  - من 

 جامعه االسكندريه 
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بعنوان  عمل  ورشة 

Microsoft team 

 

  

التمام االمتحانات االلكترونية و 

االبحاث التى تتناسب مع الفترة 

 الحالية 

من القسم 8 9-5-2020 التقويم   و  القياس  وحدة 

التعليم  وحدة  مع  بالتعاون 

كلية - االلكترونى

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

ما   كل  تطبيق  على  العمل 

المجال   فى  جديد  هو 

 المنصات االلكترونية

 

التدريس  هيئه  اعضاء 

من  المعاونه  والهيئه 

المختلفة   جامعه -الكليات 

 االسكندريه 

عمل   بعنوان ورشة 

Microsoft forms 

 

االمتحانات االلكترونية و التمام  

االبحاث التى تتناسب مع الفترة 

 الحالية 

التقويم  من القسم 8 11/5/2020 و  القياس  وحدة 

بالتعاون مع وحدة التعليم  

كلية - االلكترونى

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

ما   كل  تطبيق  على  العمل 

مجال   فى  جديد  هو 

 المنصات االلكترونية

 

التدريس  هيئه  اعضاء 

من  المعاونه  والهيئه 

المختلفة   جامعه -الكليات 

 االسكندريه 

 

بعنوان ورشة  ورشة عمل  

 بنك المعرفة المصرى 

استخدام   - كيفية  لمعرفة 

فى   المعرفة  بنك 

المنشورة   االبحاث 

الى  الوصول  و  حديثا 

العلمية  المواقع 

 الموثوق بها.   

التقويم  من القسم 7 2020/ 5/ 16 و  القياس  وحدة 

بالتعاون مع وحدة التعليم  

كلية - االلكترونى

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

باستخدام  االلمام  ضرورة 

االبحاث   فى  المعرفة  بنك 

المنشورة حديثا و الوصول  

العلمية  المواقع  الى 

 الموثوق بها.   

التدريس  هيئه  اعضاء 

من  المعاونه  والهيئه 

المختلفة   جامعه -الكليات 

 االسكندريه 

 

عمل   بعنوان ورشة 

 "التواصل الفعال" 

التدريب   من القسم1 18/5/2020 معرفة طرق التواصل المختلفة.  كلية –وحدة 

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

التواصل   طرق  االلمام 

التواصل  كيفية  و  المختلفة 

 افعال. 

التدريس  هيئه  اعضاء 

التمريض بكلية  - والطالب 

 جامعة االسكندرية 

بعنوان  عمل  ورشة 

 "مهارات المقابالت" 

كلية –التدريب  وحدة   من القسم1 19/5/2020 معرفة مهارات المقابالت 

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

التدريس  معرفة مهارات المقابالت  هيئه  اعضاء 

التمريض بكلية  - والطالب 

 جامعة االسكندرية 

بعنوان  عمل  ورشة 

السرقة  و  :"االقتباس 

 العلمية"

 

فى   جديد  هو  ما  بكل  االحاطه 

 مجال االقتباس العلمى.   

التقويم  من القسم 2 20/5/2020 و  القياس  وحدة 

بالتعاون مع وحدة التعليم  

كلية - االلكترونى

جامعة  -التمريض

 االسكندرية 

جديد  هو  ما  بكل  االحاطه 

 فى مجال االقتباس العلمى.  

التدريس  هيئه  اعضاء 

من  المعاونه  والهيئه 

المختلفة   جامعه -الكليات 

 االسكندريه 
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بعنوان مفهوم   ورشة عمل 

بين  الموضوعية  االسئلة 

 المستويات العليا والدنيا 

االسئلة   انواع  على  التعرف 

المستويات  فى  الموضوعية 

لمساعدة   والعليا  الدنيا  المختلفة 

على   التدريس  هيئة  اعضاء 

الموضوعية  االمتحانات  وضع 

الطالب  تقييم  فى  الستخدامها 

 عن بعد 

من اعضاء هيئة   9 30/6/2020

 التدريس 

 بالقسم

والتقويم   القياس  مركز 

 بجامعة االسكندرية 

اع هيئة مساعدة  ضاء 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

عن بعد عن طريق تدريبهم  

االسئلة  وضع  كيفية  على 

فى   الموضوعية 

الدنيا   المختلفة  المستويات 

 والعليا. 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية

الغش  ورشة عمل بعنوان

 االلكترونى 

e-cheating and e-

authentication 

المستخدمة  التعرف على الطرق  

فى  الطالب  قبل  من  الغش  فى 

وكيفية  االلكترونية  االمتحانات 

 التغلب على هذه المحاوالت

من اعضاء هيئة  8 22/7/2020

 التدريس 

 بالقسم

التربوية  االبتكارات  وحدة 

بجامعة  بعد  عن  والتعلم 

 االسكندرية 

هيئة  اعضاء  مساعدة 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

عن بعد عن طريق معرفة 

ف ال المستخدمة  طرق 

قبل  من  االلكترونى  الغش 

 الطالب وكيفية منعها 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية

 ورشة عمل بعنوان

التفاعل فى الفصل  

واالنشطة المسخدمة فى 

 التعليم عن بعد

Interactive in class 

and online learning 

activities  

االلمام بكل ما هو جديد فى كيفية 

عملية  ف  الطالب  مع  التفاعل 

التعليم عن بعد ومعرفة االنشطة  

استخدامها  يمكن  التى  المختلفة 

 فى التعليم عن بعد

من اعضاء هيئة  8 26/7/2020

 التدريس 

 بالقسم

التربوية  االبتكارات  وحدة 

بجامعة  بعد  عن  والتعلم 

 االسكندرية 

هيئة  اعضاء  مساعدة 

التعليم  عملية  فى  التدريس 

عن طريق معرفة عن بعد  

االنشطة   مختلف 

عن   التعليم  فى  المستخدمة 

 بعد 

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية

الصف   ورشة عمل بعنوان

 المعكوس 

"flipped classroom" 

فى   جديد  هو  ما  بكل  االلمام 

االلكترونى  التعلين  مجال 

الفصل   تفاصيل  بكل  وااللمام 

 المعكوس 

من اعضاء هيئة  8 29/7/2020

 التدريس 

 بالقسم

التربوية  االبتكارات  وحدة 

بجامعة  بعد  عن  والتعلم 

 االسكندرية 

الصف  تقنية  استخدام 

وسائل   كأحد  المعكوس 

 التعليم عن بعد.

التدريس  هيئة  اعضاء 

 بجامعة االسكندرية
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 امسا:خدمة المجتمع وتنمية البيئة: خ

 تمريض المسنين بتقديم التثقيف الصحى للمسنين المقيمين بدور المسنين يقوم طالب الفرقة الرابعة بمقرر  -

 العطاء توعيه لطالب المجمع النظرى جامعة االسكندرية  24/9/2019باالنضمام لفريق مكافحه المخدرات يوم و مشاركتها   تكليف أ.م.د. مروة محفوظ  -

 2019- 11-19اليوم العالمى للسكرى المنعقد فى المركز االقليمى لصحة المراة  يوم الثالثاء الموافق الحضور فى  احتفالية ب بعض اعضاء هيئة التدريس مشاركة  -

و بعض   (و معهد البحوث الطبية  و كلية الصيدلة و كلية التمريض االسنان  وكلية طب    يقوم طالب الفرقة الرابعة بمقرر تمريض المسنين بتقديم التثقيف الصحى للمسنين   -

     2019\11\22بتاريخ  ولمنطقة النهضة    ابوقير    2019- 11-22ابوقير يوم الجمعة الموافق    –لمشاركة  فى  القافلة الطبية لمنطقة الطابية  من اعضاء هيئة التدريس  

كرى وكذلك تقديم التثقيف الصحى والمشورة  وذلك من أجل االكتشاف المبكر لالمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الس  2020/  2/  21وايضا لمنطقة الحمرا بتاريخ  

 المناسبة لمشاكل واحتياجات المرضى المختلفة و تحويل المرضى للمختصين. 

للتكنولوجيا والنقل البحرى عن مكافحة االدمان والتطرف  بالقسم فى حضور لقاء منسقى جامعة االسكندرية واالكاديمية العربية    مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس -

 2020-2- 8ى بالجامعة بتاريخ الفكر

لكبار السن المنظمة من قبل وكيل وزارة الصحة بالتعاون بين قسمى تمريض المسنين    بالقسم فى مبادرة رد المعروف  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

جامعة االسكندرية وعمل قوافل طبية لمنطقة سان ستيفانو ونادى سموحة ونادى سبورتنج ودور المسنين فى شهر اكتوبر    -وقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض 

 .  2019ونوفمبر 

عن فيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه للطالب والعمال والموظفين بالكلية     Info deskبالقسم فى    التدريس مشاركة بعض أعضاء هيئة  -

 2020- 3-9بتاريخ 

 بالجامعه  النوعية التربية وكلية التمريض  كلية مع بالتعاون  طبيةال ماسكات ال النتاجبالقسم فى مبادرة   مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس  -
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بالقسم فى انشطة لجنة االجراءات االحترازية بالكلية المتحانات الفصل الدراسى الثانى لطالب التخرج والمكثف وتأمين دخول    مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس  -

 2020- 7-27الى  7-1وخروج الطالب للجان فى الفترة من 

 

 سادسا: البحوث العلمية

عدد 
 البحوث

 أعضاء عدد 
هيئة  
 التدريس

 األهمية التطبيقية لالبحاث المنعقدة 
مصادر تمويل  
 البحث العلمى 

 المجاالت العامة
 التى تضمنتها هذه االبحاث

12  24 

العالقة بين الذكاء العطفى والسعادة الذاتية وجودة الحياة بين كبار السن المقيمين  معرفة   

 فى مرافق  المعيشة المساعدة 

 ذاتى

Relationship between emotional intelligence, 

subjective happiness, and 

quality of life among older adults residing in 

assisting living facilities   

العالقة بين الذكاء العطفى والسعادة الذاتية وجودة الحياة بين 

 المساعدة المعيشة  كبار السن المقيمين فى مرافق 

استخدام اجراءات الوقاية الشخصية بين كبار السن المقيمين   التى تؤثر على العوامل    معرفة

 رمص -االسكندرية  –فى المجتع اثناء تفشى فيروس كورونا المستجد 

 ذاتى

Factors associated with personal protective 

measures utilization among 

community-dwelling older adults during 

COVID-19 outbreak in 

Alexandria, Egypt   

بين  الشخصية  الوقاية  اجراءات  باستخدام  المرتبطة  العوامل 

كورونا   فيروس  تفشى  اثناء  المجتع  فى  المقيمين  السن  كبار 

   مصر -االسكندرية  –المستجد 

السن   كبار  لدى   العاطفى  والذكاء  بالحياة  االستمتاع  وجودة  التكيف  بين  العالقة  معرفة 

 .المقيمين فى مرافق  المعيشة المساعدة
 ذاتى

The relationship between adaptation, quality of 

enjoyment of life, and emotional intelligence 
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in older adults residing in assisted living 

facilities. 

والذكاء العاطفى  بين التكيف وجودة االستمتاع بالحياة  العالقة  

 لدى  كبار السن المقيمين فى مرافق  المعيشة المساعدة.

 

المرضى   بين  الفراش  قرح  من  الوقاية  على  بالبشرة  العناية  حزمة  ممارسة  تأثير  معرفة 

 المسنين ذوى الحاالت الحرجة 

 ذاتى

Effect of Practicing Skin Care Bundle on 

Preventing Pressure Ulcers among Critically 

Ill Elderly Patients.  

قرح     الوقاية من  على  بالبشرة  العناية  ممارسة حزمة  تأثير 

 بين المرضى المسنين ذوى الحاالت الحرجة الفراش 

على   الحياة  التعرف  المساعدة  بالمرافق  المقيمين  المسنين  وممارسات  ومقدمى  معلومات 

 الرعاية لهم عن فيروس كورونا المستجد

 ذاتى

Knowledge and practices of the older adults 

and their care providers regarding Covid-19 in 

assisted living facilities 

معلومات وممارسات المسنين المقيمين بالمرافق المساعدة 

  فيروس كورونا المستجدالحياة ومقدمى الرعاية لهم عن  

غير    معرفة   الرعاية  مقدمى  بين  الجسدية  النفسية  والمظاهر  الرحمة  اجهاد  بين  العالقة 

 الرسميين للمرضى المسنين الذين يتلقون العالج الكيماوى

 ذاتى

Relationship between compassion fatigue and 

psycho-somatic manifestations among 

informal caregivers of elderly patients 

receiving chemotherapy 

اجهاد الرحمة والمظاهر النفسية الجسدية بين العالقة بين  

مقدمى الرعاية غير الرسميين للمرضى المسنين الذين  

 يتلقون العالج الكيماوى

تأثير   الضغط  معرفة  النفسية على  النفسية بين برنامج االسعافات االولية  النفسى والراحة 

 مقدمى الرعاية للمرضى المسنين المصابين بااللزهايمر. 

 ذاتى

Effect of  psychological first aid program on 

stress and psychological wellbeing among 

caregivers of older adults with  

Alzheimer disease 

برنامج االسعافات االولية النفسية على الضغط النفسى  تأثير   

المسنين  للمرضى  الرعاية  مقدمى  بين  النفسية  والراحة 

   المصابين بااللزهايمر.
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فى     المقيمين  السن  كبار  بين  الصحية  والحالة  والخوف  النفسى  الضغط  مستوى  معرفة 

 . المجتمع اثناء تفشى فيروس كورونا المستجد
 ذاتى

Psychological stress, fear, and health status 

among community dwelling older adults 

during Covid19 pandemic outbreak 

النفسى والخوف والحالة الصحية بين كبار السن  الضغط 

 المقيمين فى المجتمع اثناء تفشى فيروس كورونا المستجد 

السن   معرفة     كبار  بين  والجسدية  النفسية  والراحة  االليفة  الحيوانات  امتالك  بين  العالقة 

 المقيمين فى المجتمع 
 ذاتى

Relationship between pets possession and 

physical and psychological well-being of 

community dwelling elders 

العالقة بين امتالك الحيوانات االليفة والراحة النفسية 

 والجسدية بين كبار السن المقيمين فى المجتمع 

 تحديد  العوامل المتعلقة بالقلق الخاص باالسنان بين كبار السن المقيمين فى المجتمع   

 ذاتى

Factors associated with dental anxiety among 

community dwelling older 

adults.  

السن    كبار  بين  باالسنان  الخاص  بالقلق  المتعلقة  العوامل 

 المقيمين فى المجتمع. 

سقوط     لديهم  الذين  المسنات  بين  الذاتى  االتفضيل  و  المعلومات  بين  العالقة  تقييم 

 الرحم.،اسكندرية،مصر 

 ذاتى

Relationship between knowledge and 

autonomy preference among 

geriatric women with pelvic organ prolapse 

Alexandria, Egypt. 

العالقة بين المعلومات و االتفضيل الذاتى بين المسنات الذين 

 لديهم سقوط الرحم.،اسكندرية،مصر

تقييم مستوى المعلومات و الممارسات الصحية  المتعلقة بالتحكم فى العدوى لمقدمى الرعاية   

 بدور المسنين قبل وبعد تقديم البرنامج.   

 ذاتى

Effect of applying infection control guidelines 

on the level of     knowledge and practice of 

caregivers in assisted living facilities  

مستوى  على  العدوى  فى  التحكم  ارشادات  تطبيق  تاثير 

 المعلومات و ممارسات مقدمى الرعاية فى دور المسنين.
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