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Vision and Mission of Psychiatric and Mental Health 

Nursing: - 

Vision :- 

The Department of Psychiatric and Mental Health Nursing is keen to be a 

distinguished department in education, evidence-based performance and 

scientific research in the field of mental health nursing. It is also keen to 

provide nursing students with information that prepares them to improve, 

ensure and maintain the mental health of individuals, family and society. 

يحرص قسم تمريض الصحة النفسية علي أن يكون قسم متميز في التعليم واألداء القائم  

علي الدليل والبحث العلمي في مجال تمريض الصحة النفسية كما يحرص علي إمداد طالب  

نفسية لألفراد  التمريض باملعلومات التي تعدهم لتحسين وضمان والحفاظ علي الصحة ال 

 واألسرة واملجتمع 

Mission:- 

The Department of Psychiatric and Mental Health Nursing, one of the 

departments of the Faculty of Nursing, Zagazig University, teaches, 

scientific research and community services to contribute to improving 

the mental health of the individual and the family, taking the motto of 

quality in performance as its attribute in implementing its programs in 

order to prepare a distinguished psychiatric nursing specialist.  

 

التمريض جامعة الزقازيق بالتدريس  يقوم قسم تمريض الصحة النفسية أحد أقسام كلية   

والبحث العلمي والخدمات المجتمعية للمساهمة في تحسين الصحة النفسية للفرد واألسرة  

متخذا شعار الجودة في األداء صفة له في تنفيذ برامجه وذلك إلعداد أخصائي تمريض  

 نفسي متميز 
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 أعضاء قسم تمريض الصحة النفسية للعام الدراسى  2023-2022

-الستاذة: -  

هناء حمدي علي الزيني      ) رئيس قسم تمريض الصحة النفسية ( ⁄أ.م.د   

هانم احمد عبدالخالق ⁄أ.م.د   

صفاء محمد متولى عطيه  ⁄أ.م.د   

رحاب فتحى عبدالهادى ⁄أ.م.د   

شاديه فتحى محمود محمد القط ⁄أ.م.د   

- المدرسون:  

 

صفيه رجب السباعى حسين ⁄د   

بثينة السيد سعيد  ⁄د   

عبدالكريم  احمد حسين ةنشو ⁄د   

هدى سعيد ابراهيم محمد  ⁄د   

مروه سامى السعيد سليمان ⁄د   

رضوى احمد عبدالرازق عماره ⁄د   

هيام شعبان السيد شحاته  ⁄د   

 د ⁄ بسمة عبدالمجيد عدلى عباس

-المدرسين المساعدين :  

مي محمد السيد ابوزيد  ⁄م.م   

احمد عبدالواحداسراء علي  ⁄م.م    

  غادة ناصر محمد محمودم.م ⁄ 

- المعيدين:  

 م. مي محمد السيد عبد الحميد

اسماء رجب محمد متولي  م.  

اسماء شوقي ابراهيم عبدهللا زيدان م.   

 ياسين فهمي فاروق فهمي يوسف م. 
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تمريض الصحة   تحديد المهام المختص بها معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسم

 (   2023  -  2022)    النفسية

 المهام السم

 د/هانم احمد 

د/صفاء متولي     

د/رحاب فتحي    

د/شاديه فتحي      

النشاط العلمي للقسم وتجميع محاضرات  

 الماجيستير والدكتوراه 

 د/صفيه رجب 

بثينة السيد   ⁄د   

احمد  ةنشو ⁄د     

والدكتوراة  الشراف العملي لطلبة الماجستير 

 بالمستشفيات 

 شراء مستلزمات القسم    م/أسماء رجب         

 د/صفيه رجب   

 م/أسماء شوقي          

 النشطه الطالبيه 

عبدالمجيد  بسمة/د  

ناصر   غادة/مم.  

 خطة القسم   

كتابه خطابات وتقارير القسم    م/أسماء شوقي   

اسراء علي /م.م  

مي محمد  /م  

رجب أسماء /م  

 (Thinqi LMS)لمنصة  التعليمية ) ا 

 مجلس القسم  د/مروة سامي 

 د/هدى سعيد 

 د/هيام شعبان 

Course File 

احمد  د/رضوى  الطالب المتفوقين والمتعثرين  

لمستشفى لتوصيل الخطاب   م/مي محمد   

 ا.م.د/ هناء حمدي       رئيس القسم/           
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 النظري لمادة تمريض صحة نفسية جدول محاضرات 

Day               Lecture           Lecturer         Time           

Wednesday 

5/10/2202  

Neurological Basis of 

Brain 

 9:12 د/ نشوي احمد 

Wednesday 

12/10 /2022 

Mental health and 

mental illness  

 12:9 هيام شعبان د/

Wednesday 

19/10 /2022 

Sign and Symptom of 

Mental Illness 

 د/شادية فتحي 

 هدي سعيد د/

12:9 

Wednesday 

26/10 /2022 

Sign and Symptom of 

Mental Illness 

د/ هانم احمد             

 د/شادية فتحي 

12:9 

Wednesday 

2/11/2022 

Psychiatric Nursing 

Principles 

 12:9 د/بثينة السيد

Wednesday 

9/11/2022 

Defense Mechanism  12:9 د/شادية فتحى 

Wednesday 

16/11 /2022 

Therapeutic 

Communication 

 12:9 د/رحاب فتحي 

Wednesday 

23/11 /2022 

Substance Abuse  12:9 د/صفاء محمد 

Wednesday 

30/11 /2022 

Stress Management  12:9 د/هانم احمد 

Wednesday 

7/12/2022 

Self-Awareness /12:9 رحاب فتحي د 

Wednesday 

14/12 /2022 

Crisis Intervention 12:9 د/بثينة السيد 

Wednesday 

21/12 /2022 

Child Psychiatry 12:9 ية رجب د/صف 

Wednesday 

28/12 /2022 

Counseling  12:9 د/هانم احمد 

 ستحضر محاضرات النظرى بالكلية في حين ان مجموعة )(Aمجموعتين مجموعة) سيتم تقسيم الطالب الي  

(Bسيتم وضعه علي الجروب وعلي المنصة ، يتم التبادل بين    ستحضر المحاضرات اونالين تبعا للينك الذي

          المجموعتين كل اسبوع 

 ا.م.د/ هناء حمديرئيس القسم/                                           



6 
 

 جدول محاضرات مادة العالقات االنسانية 
 

Day Lecture Lecturer Time 

Wednesday 

5/10/2022 

العالقات اإلنسانية وأهدافها 

 واهميتها 

 11:12 د/ بثينة 

Wednesday 

12/10 /2022 

اإلنسانية أنواع العالقات 

 والحب 

 11:12 د/شادية

Wednesday 

19/10 /2022 

أنواع العالقات اإلنسانية 

 والحب 

 11:12 د/ هناء 

Wednesday 

26/11 /2022 

 11:12 د/ رحاب التصال الجتماعي 

Wednesday 

2/11/2022 

الباب الرابع )إدارة فرق 

 العمل( 

 11:12 د/ هانم 

Wednesday 

9/11/2022 

)إدارة الوقت  الباب الرابع  

 اتخاذ القرار(/

 هيام د/

 د/صفية

11:12 

Wednesday 

16/11 /2022 

الباب الخامس )ضغوط العمل  

) 

 الخجل

 د/بثينة 

 

 ةد/نشو

11:12 

Wednesday 

23/11 /2022 

 11:12 د/صفاء  الباب الخامس )الغضب( 

بالكلية في حين ان مجموعة )  (ستحضر محاضرات النظرى Aسيتم تقسيم الطالب الي مجموعتين مجموعة) 

(B  ستحضر المحاضرات اونالين تبعا للينك الذي سيتم وضعه علي الجروب وعلي المنصة ، يتم التبادل بين

 المجموعتين كل اسبوع . 

 رئيس القسم/ 

 ا.م.د/ هناء حمدي 
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خطة العملي الترم الول لقسم تمريض الصحة النفسية للعام الدراسي 

2202 -3202  

 السكشن  المسئولين عن السكشن المشرفين عن السكشن

 د .مروه سامى السعيد سليمان  د ⁄ هيام شعبان السيد شحاته

 د. رضوى احمد عبدالرازق عماره 

1 

بثينة السيد سعيد   د.  م. مي محمد السيد عبدالحميد 

اسماء شوقي ابراهيم عبدللا م.   

2 

احمد عبدالواحد م.م. اسراء علي  د. صفيه رجب السباعى حسين   

 م. اسماء رجب محمد متولي

3 

 م.م. مي محمد السيد ابو زيد  د ⁄ هدى سعيد ابراهيم محمد

 م. ياسين فهمي فاروق فهمي يوسف 

4 

 د. بسمة عبدالمجيد عدلى عباس د. نشوة احمد حسين عبد الكريم 

 م.م. غادة ناصر محمد محمود

5 

في حين ان مجموعة  تحضر فترة صباحية  (سAمجموعة)سيتم تقسيم الطالب الي مجموعتين  

(B) يتم التبادل بين المجموعتين كل اسبوع .  فترة مسائيةستحضر ، 

 رئيس القسم/ 

 ا.م.د/ هناء حمدي
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Psychiatric and Mental Health Nursing Department 

Practical Table at Elazazy Hospital 20 22  

Day Date Elazazy hospital   

Saturday         

Monday 

Saturday         

23/10/2021 

25/10/2021 

30/10/2021 

G3 

G3 

G3 

       

Monday 

Saturday  

Monday 

 

 

1/11/2021 

6/11/2021 

8/11/2021 

 

G5 

G5 

G5 

 

   Saturday        

Monday    

Saturday 

13/11/2021 

15/11/2021 

20/11/2021 

 

G2 

G2 

G2 
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Monday       

Saturday 

 Monday 

22/11/2021 

27/11/2021 

29/11/2021 

G4 

G4 

G4 

 

Saturday           

Monday  

Saturday     

Monday 

4/12/2021 

6/12/2021 

11/12/2021 

13/12/2021 

G1 

G1 

G1 

G1 

  

 

م رئيس القس  

د.هناء حمديا.م.   
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 ( 1جروب ) 

 د.رضوي احمد                                د.مروه الشيخ      

 البحث  السم  م.

  سيد مختار السيد ابراهيم عليوه  .1

  سيف سعيد عبدالباقي السيد طنطاوي  .2

  ايمن عرفه هالل عبدهللا ىشاد  .3

  شحته محمود عبدالجليل بسيوني   .4

  شرف الدين ابراهيم شرف الدين علي   .5

  محمد مصباح علوان  ىصبح  .6

  صالح جمال سعد مصطفي   .7

  كامل ميخائيل  ىعادل بشر  .8

  عطيه محمد نجيده ىعادل مصطف  .9

  الرحمن ابراهيم محمد عبدالفتاح   عبد  .10

  الرحمن سليمان السيد السيد سليمان رفاعي   عبد  .11

  الرحمن علي محمد الشبراوي علي   عبد  .12

  عبدالعزيز الرحمن محمد اسماعيل محمد   عبد  .13

  الرحمن محمد فهمى خليل  عبد  .14

  العزيز اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل   عبد  .15

  العظيم مصطفي عبدالعظيم محمد سيد احمد   عبد  .16

  هللا احمد محمد احمد مسعود  عبد  .17

  هللا السيد عبدهللا عبدالحميد باشا   عبد  .18

  هللا محسن محمود صبري امام غبن   عبد  .19

  الهادي عثمان محمد علي   .20

  عز الدين ايمن السيد بحيري   .21

  عصام محمود عبدالعاطي محمود  .22

  عالء عطيه السعيد رزق ابوالنجا   .23

  ثروت محمد رشاد عبدالحليم   ىعل  .24

  رضا رزق السيد القزعه  ىعل  .25

  سمر اسامه عبدالعزيز عبدهللا   .26

  سمر خالد رجب حسن   .27

  سمر سعيد السيد مصلحي السيد   .28

  الحميد كمال عبده   سمر عبد  .29

  سمـر محمود السيـد محمود   .30

  سمر ممدوح محمد عبدالحفيظ  .31

  سميره اسماعيل محمد عطيه مصطفي   .32

  سهام صالح علي احمد الشامي   .33

  سهير صالح الدين زكي الصفتي   .34

  سهيله ابراهيم السيد ابراهيم   .35

  سهيله السيد عبدالصادق السيد عيد   .36
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  بدوي بدويسهيله ايمن محمود   .37

  عبدالحليم محمد احمد ىسهيله زك  .38

  الحميد خليل عسله سهيله عبد  .39

  اللطيف حسين السعيد  سهيله عبد  .40

  سهيله محمد طه محمد  .41

  سهيله محمد عبدهللا الجوهري  .42

  شروق ابو بكر عمر ابو زيد الزناتي   .43

  شروق سعيد ثابت احمد   .44

  شريهان حسن محمد حسن   .45

  السيد محمد برعي شمس احمد   .46

  شمس محمد علي اسماعيل   .47

  شهد سعيد محمد محمد  .48

  شيرين ادهم البدري يوسف  .49

  شيماء السيد عبدالصمد قطب   .50

  شيماء السيد مصطفي محمد   .51

  شيماء طارق محمد سليمان   .52

  شيماء عادل عبد الرحمن محمد حميده   .53

  الرحمن محمد محمد داؤد  شيماء عبد  .54

  السالم محمد علي عوض هللا  شيماء عبد  .55

  شيماء غانم عبدالعال سليمان   .56

  عبدالرحمن ابراهيم ىشيماء فتح  .57

  شيماء فتوح علي السيد عبدالعال  .58

  طه محمد حسن ىشيماء فوز  .59

  شيماء محمد ثابت ابراهيم مصطفي   .60

  شيماء محمد علي عليوه   .61

  محمد محمود ىشيماء يسر  .62

  صابرين محمد محمد احمد  .63

  عادل احمد محمد  ىصاف  .64

  صباح احمد السباعي السيد   .65

  صباح بسيوني عبده بسيوني   .66

  صباح ربيع عبدالواحد علي   .67

  صفاء عبدهللا علي احمد مكاوي  .68

  صفاء محمود عبدالحليم المرسي عسكر   .69

  صابر الشحات  ىصفوه مصطف  .70

  صفيه السيد طه محمد الشامي   .71

  الهادي عوض علي  عبد ىضح  .72

  عبير حسام السيد محمد محمد   .73

  الشحات محمد العسيلي  ىعبير سام  .74

  عزه السيد عبدالجواد احمد   .75

  العظيم محمد محمد  عزه عبد  .76

  عفاف صالح ابراهيم محمد   .77
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  علياء محمد السيد مهدي مرسي  .78

  علياء منصور محمد عبدالمنعم  .79

  عليه يوسف اسماعيل يوسف   .80

  السيد غاده السيد ابراهيم    .81

  غاده السيد ابراهيم سعيد   .82

  غاده محمود عبدالعظيم محمود  .83

  فاتن محمد السيد محمد رزق   .84

  فاديه سعيد عبدهللا الشحات عبدهللا   .85

  فاطمه الزهراء احمد محمد السيد احمد   .86

  فاطمه الزهراء عبدالسالم فهمي  .87

  فاطمه السيد محمد صبري ابراهيم   .88

  ابراهيم الطنطاويفاطمه جميل احمد   .89

  فاطمه خالد احمد محمد   .90

  فاطمه رجب رجب عبدالدايم   .91

  محمد علي سالم ىفاطمه صبح  .92

  فاطمه صالح الدين محمد فرج محمد  .93

  فاطمه طارق جوده بدر غانم   .94

  هللا عبدالحميد عبدالهادي العكلي   فاطمه عبد  .95

  فاطمه علي محمد علي   .96

  محمد فرح فاطمه محمد السيد محمد   .97

  فاطمه محمد السيداحمد عبدهللا  .98

  فاطمه محمد عبدالظاهر احمد ابوزيد   .99

  فاطمه نادي محمود عشري   .100

  

 المدرسين المسئولين عن السكشن                                         رئيس القسم                                           

 د.هناء حمدي                                                            هيام شعبان. د       
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 ( 2جروب ) 

 د.مي محمد                                              د.اسماء شوقي 

 البحث السم  م.

  محمد احمد علي شحاته  ىعل  .1

  عمر عالء الدين جوده عبدالرحمن قمحاوي  .2

  عمرو محمد السيد العربي  .3

  كريم رافت علي عبدالرحمن  .4

  كريم عماد محمد السيد   .5

  كريم محمد شعبان السيد االباريقي  .6

  كريم محمد مسلم محمد مسلم   .7

  الحميد محمد عبدالحميد حسن الزرزموني ماجد عبد  .8

  محمد ابراهيم عبدالعزيز عبدالقادر  .9

  محمد ابراهيم علي اسماعيل   .10

  محمد ابراهيم محمد محمود  .11

  محمد ابوهاشم محمد ابوهاشم   .12

  محمد احمد محمد سيد احمد  .13

  محمد اسامه عبدالرؤف احمد محمد سرحان  .14

  محمد اشرف احمد محمد احمد شنب  .15

  محمد السيد احمد السيد  .16

  محمد السيد اسماعيل سليمان   .17

  محمد السيد عبدالرحمن عبدالمقصود   .18

  السيد عبدالمقصود عبدالحميدمحمد   .19

  محمد السيد محمد ابراهيم  .20

  توفيق المرسي حجازي ىمحمد المرس  .21

  محمد ايمن محمد محمد  .22

  محمد عبدالقادر ىمحمد بساط  .23

  محمد بسيونى خليفه مرزوق  .24

  محمد جمعه عبدالسالم حماد  .25

  فايزه عصام عبدالمنعم محمود  .26

  سليمان فداء سامي احمد محمد    .27

  فؤاد ابراهيم عبدالعال عوض هللا  ىفدو  .28

  فرح حسنين ابو العطا النقيب   .29
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  فلاير صالح احمدي عبدالخالق حسن   .30

  فهيمه شحاته متولي سويلم   .31

  فوزيه السيد عبدالوهاب شوقى  .32

  كريمان السيد شحاته علي  .33

  الباسط عبده فضل كريمه عبد  .34

  محمد عبدهللا صيام ىيح ىلبن  .35

  لمياء احمد احمدي عبدالرازق  .36

  ليلي السيد محمد حمد   .37

  مارى صبحى الشحات سليمان   .38

  مرفت رضا محمد احمد العناني   .39

  مروه السيد محمد محمد صباح  .40

  مروه خالد محمد عبدالكريم عيسي  .41

  مروه سعيد صابر السيد  .42

  الرازق فوزي عبدهللا  مروه عبد  .43

  محمد عبدالرحمن طنطاوي ىمروه فوز  .44

  مروه محمد محمد حسين  .45

  مروه نصر احمد خليل ابراهيم   .46

  مريم حسن السيد حسن   .47

  مريم حسن صابر السيد مصطفى  .48

  مريم سالم عبدالعزيز سالم   .49

  المحسن عزب متولي حسنين  مريم عبد  .50

  الوهاب عبدالعاطي احمد عبدهللا  مريم عبد  .51
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 رئيس القسم                                                          المدرسين المسئولين عن السكشن 
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 د.هناء حمدي                                                                      دي سعيدهد.  

 

 

 

 

 

 



22 
 

 5جروب 

 د. بسمة الغرباوي                                                       د. غادة ناصر        

 البحث السم م.

  محمود محمد جمال عبدالسالم .1

  محمود محمد عبدالخالق عبدالفتاح الحد .2

  محمود محمد محمد الصاوي .3

  محمود مختار سعيد محمد عبدالنبى  .4

  محسوب محمد حجاب  ى محمود مصطف .5

  محمود نبيل محمد عبدالحميد .6

  اشرف محمد عدلي  ى مصطف .7

  عماد مصطفي النحاس ى مصطف .8

  مصطفي عبدالهادي   ىمجد ى مصطف .9

  محمد صالح عطيه  ى مصطف .10

  سيد احمد ابراهيم سيد احمد خليل  ىمهد .11

  مهند محمد محمد ابراهيم حسن .12

  فؤاد إبراهيم رزق هللا مينا جمال  .13

  هشام ايمن خليفه شرف  .14

  يوسف سيد احمد احمد  .15

  يوسف محمد محمد علي محمد علي  .16

  محمد ابراهيم عبدالنبي سليمان .17

  طارق عنتر محمد عبدالهادى .18

  عمرو محمد السيد عبالفتاح  .19

  كريم اشرف امجد احمد السيد .20



23 
 

  عبدالعزيز عبدالسميع محمد خالد  .21

  محمد على السيد محمد بندارى .22

  محمود اكريم محمد سليمان  .23

  العزيز ابراهيم لطفي  هبه عبد  .24

  هبه عبد المعز احمد حسن  .25

  محمد علي  ى هبه فوز .26

  هبه ممدوح ابراهيم حسن  .27

  هبه ممدوح شحتو السيد دسوقي  .28

  السيد فوزي محمد  ىهد .29

  عبدالمجيد السيد ىالهاد ىهد .30

  حسام السيد الفره  ىهد .31

  عاطف محمد البيومي قابيل  ىهد .32

  العال محمد حسانين عبدالعال عبد ىهد .33

  محمود عبدهللا عطيه سعيد ىهد .34

  ياسر عرفات احمد  ىهد .35

  هدير خالد محمود محمود علي .36

  هدير محمد عبدالواحد احمد  .37

  هدير محمد محمود العوضي  .38

  هديل يوسف إبراهيم سالم .39

  همسه احمد محمد االمين عبدالحليم .40

  هناء احمد علي احمد الطحان .41

  هناء حماده احمد درويش  .42

  هناء محمد ابراهيم احمد  .43

  هناء محمد عثمان ابراهيم  .44



24 
 

  المؤمن محمد حسانين حسين  هند عبد  .45

  هند ناصر عباس شعبان  .46

  هيام عالء محمد محمود  .47

  هيام محمد عطيه عبدالشافي  .48

  ورده منصـور جــوده احمـد .49

  وفاء فاروق عبدالحميد اسعد .50

  وفاء فوزي ابراهيم عباس .51

  والء السيد عبدالبديع محمد عبدالعزيز  .52

  الصاوي حسن عبدالعالوالء  .53

  والء ثروت عبدهللا عثمان .54

  والء جوده عبدالباسط جوده عبدالرحمن  .55

  والء حسين حسين حسين حسونه  .56

  والء عاطف طاهر محمد  .57

  والء وائل نجم حسيني  .58

  يارا حسن علي حسن علي  .59

  يارا عصمت حسين الكاشف .60

  محمد سليميارا محمد صالح  .61

  ياسمين احمد محمد محمود صالح .62

  ياسمين اشرف عبدالعزيز خضره .63

  محمود محمد الدسوقي   ىياسمين الدسوق .64

  ياسمين السيد محمد السيد  .65

  ياسمين السيد محمد محمد نصار .66

  ياسمين رجب السيد اسماعيل احمد  .67

  محمد عبدالقادر ى ياسمين سام .68



25 
 

  السالم البهي عبدالسالم  ياسمين عبد .69

  العزيز ابراهيم بكري  ياسمين عبد .70

  عبدالكريم متولي عزب  ى ياسمين عرب .71

  ياسمين عزت ابوالحسن مصطفي  .72

  ياسمين عالء محمد عبدالرحمن حسن  .73

  عبدالحكيم محمد يوسف  ى ياسمين عل .74

  فايز السيد ياسمين فرج  .75

  يسرا جمال عنتر ابراهيم  .76

  احمد محمد سليمان ىسام  ىيمن  .77

  رضوان معوض رضوان   ىعيس  ىيمن  .78

  محمد فتحي السعيد  ىيمن  .79

  ياسر احمد ابراهيم عبدالرحمن ىيمن  .80

  يـونا ايهاب السيـد عطيـــه  .81

  نور ابراهيم محمد مجلي  .82

  ابراهيم عبد الرحمن المالح هبه صالح  .83

  ساره محمد عبده رشاد .84

 

المدرسين المسئولين عن السكشن                                          رئيس القسم       

         د.نشوة أحمد                                                                    د.هناء حمدي  


