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 مقدمة  عن القسم:
كلٌا  اهتمارٌض ثٌان  ياو ٌ ا م  فاًٌعتبر قسم تمرٌض األطفال من األقساام اهااما  

اهفرقاا  اهلاهلاا    الببتاايرٌم ماايار تماارٌض األطفااال ماان اهياثٌاا  اهيةرٌاا   اهعملٌاا  هطاا

اهماارات  اهمعل مات  االتجاهات اهالزما  هت ايٌم  اهطالب ٌايف هذا اهميار إهى إكساب 

طفاال اهرعاٌ  اهتمرٌضٌ  هألطفال األصثاء  اهمرضى  مع اهتركٌز على مرثل  اهيما  هأل

ميذ اهمٌالي  ثتى مرثلا  اهمراه ا    ٌ ام بتايرٌم مايار تمارٌض األطفاال  عضااء هٌ ا  

 اهتيرٌم  اهجاات اهمعا ي  هام.

 
 أوالً: أعضاء هٌئة التدرٌس:

 

  ستـــــاذ  ستــــاذ مساعـــي مــــــــيرم عيي

 أبو سعدا.د/ فوزيو السيد    حسن ا.م.د/ رباب السيد د. ماجدة أحمد عبد العزيز  .1

   د. سحر فاروق ىاشم  .2

   د.عيود يوسف الشيخ  .3

   د. جييان النبوى  .4

   عطيةبشرى د.   .5

   د. جوىرة جاد سميمان  .6

   شيرين أحمد الوصيفىد.  .7

   . إيمان عبد السميع الجيوشىد  .8

   أمل أحمد عبد الواحدد.  .9

   سعيد دعاء عبد الجواد. د  .11
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 أعضاء هٌئة التدرٌس: ًمعاونثانٌاً: 
 

  خصا ـــً معٌــــية  مـــيرم مساعي عيي

 منى رفعتم.  عبد الجميل إبراىيمنجوى م.م.   .1

 ال يوجد

 سارة مصطفى حمزةم.  الزيادى محمد م.م. سمر  .2
 عزة عبد الرازقم.  وادي السيد م.م. دعاء  .3
 عمون إسراءم.  حشادالسعيد  رييام  .م.م  .4

 إبراىيمدعاء م.  بدوىغادة جمال  .م.م  .5

  صبري أسماءم.  عمى أحمد صالح م.م.  .6
  زيد أبو ىند وجيو م.م.  .7

  المتولي محمود عبد الباسط م.م.  .8

   التيامي مي عادل م.م.  .9

   منسيرضا  أملم. م.  .11

 
 ثالثاً: التسجٌل لدرجة الماجستٌر والدكتوراه:

 أوال: الماجستٌر:
 

 السادة المشرفٌن عنوان الرسالة اسم الطالب
تارٌخ 
 التسجٌل

 الحالة

معمومااااااااااااااات االطفااااااااااااااال باااااااااااااااالميم  امانى طارق على بطة
المرتبطاااااة بانيمياااااا البحااااار االباااااي  

  المتوسط ووسائل التكيف معو

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
محمد محمود محمد  ا.د. 

 سرحان

26/4/2117 
 
 

مرحمة تجميع  في
 البيانات

اميرة حسين عبد السالم 
 على

تقديم ارشادات تعميمياة عماى اسااس 
تقيااايم احتياجاااات الاااتعمم لممرضاااات 
االطفااال عاان حمااى البحاار االبااي  

 المتوسط
 
 
 

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
 عيود يوسف الشيخ .د

مرحمة تجميع  في 5/8/2115
 البيانات
 واالحصاء
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الممارسااااااات التمريضااااااية المتداولااااااة  منى رفعت 
المصاااااااااااااابين  باألطفااااااااااااااللمعناياااااااااااااة 
 الحروق بإصابات

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
 احمد عبد الواحد أملد. 

تم االنتياء من  2116نوفمبر 
الرسالة ولم يتم 
 المناقشة بعد

توحيااااااد القيمااااااة المعياريااااااة لمقياااااااس   ايمان فتحى محمد نوفل
التطااااور العصاااابى بيمااااى )االصاااادار 
الثالااااااااااااث( لالطفااااااااااااال المصاااااااااااااريين 

  الطبيعيين الرضعو الدارجين

محمد رضا السعيد .د ا
 بسيونى

 أ.م.د / رباب السيد

مرحمة تجميع  في 3/12/2115
 البيانات
 واالحصاء

 

التغذيااة  أنبااوب إدخااال أماااكن تاايثير نشوى عادل عنتر
 ناقصاااي األطفااال وأوضااااعالمعديااة 

المسااحوب ماان  المتبقاايالنمااو عمااى 
 المعدة 

 أ.م.د / رباب السيد
 

مرحمة تجميع  في 2116فبراير 
 البيانات
 واالحصاء
 

معموماااات الممرضاااات العممياااة عااان  سلوى طلعت السيد
الاااااااااوالدة  حاااااااااديثي األطفاااااااااال أماااااااااان

الوريدياااة لموقاياااة  األجيااازةباساااتخدام 
 الدوائية  األخطاءمن 

 سعد أبو.م.د فوزية السيد ا
 د/ سحر فاروق
 

 أغسطس
2116 

مرحمة تجميع  في
 البيانات
 واالحصاء
 

معموماااااات وممارساااااات الممرضاااااات  شيماء عبد اهلل عطوة 
 نحو التيوية التذبذبية عالية التردد 

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
 العاصمى ا.م.د محمد

 د/ سحر فاروق
 
 
 
 

 أغسطس
2116 

تم االنتياء من 
الرسالة ولم تتم 
 المناقشة بعد

معمومات وميارات الممرضات عان  حجازيوداد محمد السيد 
الاااااوالدة  حاااااديثي باألطفاااااالالرعاياااااة 

 الصااااااااااناعيالمتصاااااااااامين بااااااااااالتنفس 
 المصابين بصعوبة التنفس 

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
 د. شيرين احمد الوصيفى

 أغسطس
2116 

مرحمة تجميع  في
 البيانات
 

 استرشاااديتطبيااق بروتوكااول  تاايثير صالح  الياديىند عبد 
عماااااى معموماااااات الممرضاااااات عااااان 

 ناقصايالمتطمبات الغذائية لمموالياد 
 الوزن

 أ.م.د / رباب السيد
 د. ماجدة عبد العزيز

مرحمة تجميع  في 2117ابريل 
 البيانات
 واالحصاء
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تاااااااااثير تطبيااااااااق تقنيااااااااة االسااااااااترخاء  رنا صالح رفعت محمد
العضااااامى التصااااااعدى عماااااى القاااااا  
والغثيااااااااااان الناااااااااااجم عاااااااااان العااااااااااالج 
الكيماااااوى بااااين االطفااااال المصااااابين 

 بسرطان الدم

 أ.م.د / رباب السيد
 مرسال حمدا.د. محمد 

مرحمة تجميع  في 2/5/2117
 البيانات

التوجيااااااااو القااااااااائم عمااااااااى الممارسااااااااة  ساره على محمد ادريس
لمممرضات عن االشارات الساموكية 
 الصادرة عن حديثى الوالدة الخدع

مرحمة تجميع  في 15/8/2117 أ.م.د / رباب السيد
 البيانات
 واالحصاء

الكانجاااااااااااارو )االم دراساااااااااااة تااااااااااااثير  سعيده ربيع عبد النبى
الكانجاااااااااااارو( والجموكاااااااااااوز الفماااااااااااى 
لمااااااتحكم فااااااى االلاااااام بااااااين االطفااااااال 
حديثى الوالدة الخادع داخال الرعاياة 
المركااااااازة لحاااااااديثى الاااااااوالدة  دراساااااااة 

 منضبطة محكمو

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
 

مرحمة تجميع  في 31/8/2117
 البيانات
 واالحصاء

فاعميااااة تطبيااااق حزمااااة الااااتعمم عمااااى  ىند وجيو أبو زيد 
اساااااااااااتخدام المضاااااااااااادات الحيويااااااااااااة 
ألميااات األطفااال المصااابين بعاادوى 

 الجياز التنفسي 

 سعد أبو.م.د فوزية السيد ا
 د. ماجدة عبد العزيز

مارس 
21118 

 تمت المناقشة

تقيااايم معموماااات ومياااارات األمياااات  التيامي عادل مي
لمعناياااااااااااااة بيطفاااااااااااااالين المصاااااااااااااابين 
بالتياب األذن الوسطى من منظاور 
 تطوير وحدة تثقيف صحي لين 

 أ.م.د / رباب السيد
 د/ عيود يوسف الشيخ

 أغسطس
2115 
 
 

 تمت المناقشة 

الرعاياااة التمريضاااية  إرشااااداتتقيااايم  منسي رضا أمل
المعرفيااة  األمياااتلتحسااين ميااارات 

 لمصابين بالحمى بيطفالينلمعناية 
 

 أ.م.د / رباب السيد
 د. جوىرة جاد

 تمت المناقشة  2115يوليو 
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 ثانٌاً: الدكتوراه:
 

تارٌخ  السادة المشرفٌن عنوان الرسالة اسم الطالب
 التسجٌل

 الحالة

فاعمية محمول السكروز بالفم مقارنة  عبد المطلب فوزيرشا 
بالرضاعة الطبيعية كتدابير لعالج الم 

 التحصين  أثناءالرضع 

 سعد أبوأ.د فوزية السيد 
 د. ماجدة عبد العزيز

Prof/ Donna Dawling 

تم االنتياء من  م2114يوليو 
الرسالة ولم تتم 
 المناقشة بعد

برنامج العناية التنموية المرتكزة  تيثير سمر محمد الزيادى 
عمى الممرضات العامالت  األىلعمى 

 الوالدة حديثيبوحدات 

 ا.د/ وفاء عوده
  الغزاليمحمد  ا.د

 أ.م.د / رباب السيد

 تمت المناقشة  2114ابريل 

 أداءعمى مدى  تطويريبرنامج  تيثير عبد الجليل إبراىيمنجوى 
الممرضات معايير جودة الرعاية 

 الوالدة حديثي لألطفالالتمريضية 
 
 
 

 عدليراندا .د / ا
 الياديىشام عبد  .دا

 د. ماجدة عبد العزيز
 

تم االنتياء من  4/1/2111
الرسالة ولم تتم 
 المناقشة بعد

 واديدعاء السيد 
 
 
 
 
 

الممرضات تجاه العالج  أداءتحسين 
 في األطفالعند  لأللم الدوائيغير 

 الوالدة لحديثيوحدة العناية المركزة 

 ا.د شادية السالب
 عدليراندا .د / ا
 د. ماجدة عبد العزيز 
 

سبتمبر 
2111 

في مرحمة 
 إنياء الرسالة

البرنامج المخطط لمعب كتدخل  تيثير عطية محمد فاطمة مفرح
لمحد من الم ما بعد الجراحة  تمريضي
 الخاضعين لجراحات البطن لألطفال

 أ.م.د / رباب السيد
 ا.د. محمد الغزالى

 د/ عيود يوسف الشيخ
 

 أغسطس
2114 

مرحمة  في
 الرسالة إنياء

لتحسين  لألميات استرشاديبرنامج  عبد العزيز نعمة صالح
المصابين بعيوب  أطفاليمجودة حياة 

 الخمقيةالقمب 

 أ.م.د / رباب السيد
 ا.د. منى محمد حافظ

 ماجدة احمد عبد العزيزد/ 
 

مرحمة  في 2114 أكتوبر
 الرسالة إنياء
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قائم عمى الدليل  تعميميبرنامج  تيثير عبده الرازقى وجنات محمد
عن رعاية جراحة القمب المفتوح 

عمى كال من الممرضات  لألطفال
 ونتائج المرضى

 سعد أبوأ.د فوزية السيد 
 أ.م.د / رباب السيد
 د/ سحر فاروق

 
 سبتمبر 
2115 

 

مرحمة  في
 تجميع البيانات

 واالحصاء
 

 األطفال تألميا تعميميبرنامج  تيثير الجوادرضا محمد عبد 
الوسطى عمى  اإلذنالمصابين بالتياب 

 الجامعيمنع تكراره بمستشفى الزقازيق 

 

 سعد أبو.د فوزية السيد ا
 . رحاب السيد عبد العزيزد
 

 أغسطس
2115 

جارى االنتياء 
 من الرسالة

 

محمد محمد غادة جمال 
 بدوى

لممراىقين  تعميميبرنامج  تيثير
المصابين بالصرع عمى جودة حياتيم 

 وميارات رعايتيم الذاتية

 سعد أبوأ.د فوزية السيد 
 د/ سحر فاروق

 تمت المناقشة  2115نوفمبر 

تطبيق خطة العمل بالرابطة  تيثير رييام السعيد حشاد
الحزمية المصممة لمعناية بالجمد عمى 
تطوير ميارات العممية لمممرضات 

المرضى بوحدة العناية  األطفالتجاه 
 المركزة

 أ.م.د  رباب السيد
 . رحاب السيد عبد العزيزد

 تمت المناقشة  14/2/2116

تيثير برنامج تعميمي عن أساليب  احمد صالح على محمد 
العالج السموكي عمى معمومات 

 وممارسات آباء األطفال ذوى التوحد 

 أ.م.د  رباب السيد
 شيرين احمد الوصيفى. د

أغسطس 
2117 

في مرحمة 
 تجميع البيانات

فاعمياااااااة تطبياااااااق حزماااااااة الاااااااتعمم عماااااااى  ىند وجيو أبو زيد 
اسااااتخدام المضااااادات الحيويااااة ألميااااات 
األطفاااااااال المصاااااااابين بعااااااادوى الجيااااااااز 

 التنفسي 

 سعد أبو.م.د فوزية السيد ا
 د. ماجدة عبد العزيز

مارس 
21118 

في مرحمة 
 تجميع البيانات
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 ابعاً: المؤتمرات العلمٌة:ر
 مؤتمر الكلٌة:

 

 اهمؤتمرمكان ايع اي  اسم اهمؤتمــر اسم عض  هٌ   اهتيرٌم
تارٌخ 
 االيع ــاي

 د. رباب السيد    ا.م.
 د. ماجدة عبد العزيز

 د. سحر فاروق ىاشم
 د. عيود يوسف الشيخ

 بشرى عطيةد. 
 د. جوىرة جاد سليمان

 شيرين أحمد الوصيفىد.
 . إيمان  الجيوشىد
 أمل أحمد عبد الواحدد.
 سعيد دعاء عبد الجواد. د

 
المؤتمر الدولي الرابع 
 لكمية التمري  

 

 
 سىقاعة الميدي الباسو 

 المنصورةجامعة  األطفالبمستشفى  

 
4/2118 

 
 
 
 
 

 خامساً: المؤتمرات العلمٌة التً شارك أو ٌشارك القسم فً إعدادها:
 

 تارٌخ االيع ــاي مكان ايع اي اهمؤتمر اسم اهمؤتمــر اسم عض  هٌ   اهتيرٌم

 د. فوزية ابوسعد ا.
 د. رباب السيد    ا.م.

 د. ماجدة عبد العزيز
 د. سحر فاروق ىاشم

 د. عيود يوسف الشيخ
 بشرى عطيةد. 

 د. جوىرة جاد سليمان

 
ثانى المؤتمر ال

 مدراسات العميال
 
 
 
 

 
نادى اعضاء ىيئة 

  التدريس
 
 
 
 

 
3/2117 
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 شيرين أحمد الوصيفىد.
 . إيمان  الجيوشىد
 أمل أحمد عبد الواحدد.
 دعاء عبد الجواد سعيد. د

المؤتمر الدولي الرابع 
 لكمية التمري  

 
 
 

قاعة الميدي 
 الباسوسى

بمستشفى األطفال  
 جامعة المنصورة

 

 

 

4/2118 

 
 
 

العام  المهمات والزٌارات العلمٌة التً تمت وأٌضاً المدرجة حتى سادساً:
  م:0217/0218الجامعً 

 
  عبي اهمطلب ف زيرشا م.م 

 
 سابعاً: المشروعات البحثٌة الجاري العمل بها والمتعاقد علٌه بالجامعة"

 
 ال ٌ جـــــي

 
 ثامناً: األساتذة األجانب الزائرٌن:

  
 ال ٌ جـــــي

 تاسعا: المقررات الدراسٌة التً تدرس من قبل القسم:
 اهفرق  / اهمكان اهم رر اسم عض  هٌ   اهتيرٌم

 تمرٌض اطفال سعد أبوا.د/ فوزية السيد 
 
 

 مادة تمري  أطفال تخصصى
 مادة اسعافات اولية
 مادة تمري  اطفال

 ج كفر الشيخ -كمية التمري  -ساعات معتمدة الثالثةالفرقة 
 كمية التمري  ج المنصورة –المستوى الثانى 

 كمية تمري  المنصورة -دكتوراه  –ماجستير  

 جامعة المنصورة -ريا  اطفالكمية  -تخصصى متميز
 جامعة المنصورة -المعيد الفنى لمتمري  –الفرقة الثانية 

 ا.م.د/ رباب السيد حسن
 
 
 

  مادة تمري  االطفال
 دراسات عميامادة تمري  أطفال 

 تمرٌض اطفال مت يم
 

 ماارات اهتعامل مع اهل افات
 
 

 تمري  المنصورة –الفرقة الثالثة -ساعات معتمدة
 كمية تمري  المنصورة – + دكتوراهماجستيرتخصصى 

 كمية تمري  المنصورة –مقرر اختيارى
 جامعة المنصورة -كمية التمري  -الفرقة الثالثة ساعات معتمدة
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 د. ماجدة أحمد عبد العزيز

 مادة تمري  أطفال تخصصى

 مادة تمري  األطفال

 ماارات اهتعامل مع اهل افات

 تمرٌض اطفال مت يم

 

 

 كمية تمري  المنصورة – ماجستير

 المنصورة تمري  –ساعات معتمدة -الفرقة التالتة 
 كمية التمري  ج المنصورة –المستوى الثانى 
 كمية تمري  المنصورة –مقرر اختيارى

 مادة تمري  اطفال د. سحر فاروق ىاشم
 

 ماارات اهتعامل مع اهل افات
 

 مادة تمري  أطفال تخصصى

  ج المنصورة -كمية التمري   ساعات معتمدة - الثالثة
 لمطالب الوافدين االجانب

 كمية التمري  ج المنصورة –المستوى الثانى 
 

 كمية تمري  المنصورة – ماجستير

 

 مادة تمري  األطفال د. عيود يوسف الشيخ

 تخصصىمادة تمري  أطفال 

كمية تمري   –ساعات معتمده لثالمستوى الثا –الثالثة الفرقة 
 المنصورة

 كمية تمري  المنصورة–ماجستير 

 مادة تمري  األطفال بشرى عطيةد/ 
 تخصصىمادة تمري  أطفال 

 كمية تمري  المنصورة –الئحة قديمة –الثالثة الفرقة 

 كمية تمري  المنصورة – ماجستير

 

 مادة تمري  األطفال د/ جوىرة جاد سليمان
 

 تخصصىمادة تمري  أطفال 
 
 

كمية تمري   –ساعات معتمدة لثالثا المستوى –الثالثة الفرقة 
 المنصورة

 كمية تمري  المنصورة–ماجستير 

 مادة تمري  األطفال د. ايمان عبد االسميع
 تخصصىمادة تمري  أطفال 
 مادة تمري  اطفال

 كمية تمري  المنصورة –ساعات معتمدة الثالثة 
 كمية تمري  المنصورة – ماجستير

 جامعة المنصورة -المعيد الفنى -الفرقة الثانية
 

 مادة تمري  االطفال  د. شيرين احمد الوصيفى
 مادة تمري  االطفال
 تخصصىمادة تمري  أطفال 
 مادة اسعافات اولية

 
 
 
 

 لمطالب الوافدين االجانب  ورةتمري  المنص –الثالثة 
 جامعة المنصورة -المعيد الفنى -الفرقة الثانية 

 كمية تمري  المنصورة – ماجستير
 

 جامعة المنصورة -ريا  اطفالكمية 
 

 مادة تمري  االطفال  د. امل احمد عبد الواحد 
 تخصصىمادة تمري  أطفال 
 مادة اسعافات اولية

 لمطالب الوافدين االجانب ورةتمري  المنص –الثالثة 
 كمية تمري  المنصورة – ماجستير

 جامعة المنصورة -كمية ريا  اطفال 
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 تمرٌض اطفال مت يم د. دعاء عبد الجواد سعيد
 تخصصىمادة تمري  أطفال 

 كمية تمري  المنصورة –مقرر اختيارى
 كمية تمري  المنصورة – ماجستير

 
 عاشراً: الطالب المستفٌدٌن من القسم:

 

 عيي اهطالب اسم اهم رر
يسب   عضاء هٌ   اهتيرٌم 

 إهى عيي اهطالب

استمارة استطالع 
 اهر ي

 – )ساعات معتمدة( تمري  األطفال
 كمية تمري  المنصورة

558 
6  558 

1  93 

 

كمية  – )الئحة قديمة( تمري  األطفال
  1  2 2 تمري  المنصورة

 )ساعات معتمدة تمري  األطفال
كمية تمري   – (أجانبوافدين 
 المنصورة

118 4  118  
1  27 

 

 متقدم أطفالتمري  
124 3  124  

1  41 
 

 ماارات اهتعامل مع اهل افات
454 

3  454  
1  151 

 

المعيد الفني  –تمري  األطفال 
 لمتمري  بالمنصورة

611 
 3  611  

1  211 

 

 دكتوراه -تمري  االطفال 
2 

2 2 
1  1 

 

 ماجستير -تمري  االطفال 
  13 11  13  

1  1 
 

  أولية إسعافات
961 2  961  

1  481  
 

  121  1 121 )دبموم متميز(  أولية إسعافات
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 الحادي عشر: األنشطة التً شارك فٌها القسم:

 اهتارٌخ اهمكان اهمشارك اهيشاط

 
المؤتمر الدولي الرابع لكمية 

 التمري  
 

 
 بالقسم ىيئة التدريس أعضاء

قاعة الميدي 
 الباسوسى

بمستشفى األطفال  
 جامعة المنصورة

 2118ابريل 

كمية  -الفارماقاعة  د/ دعاء عبد الجواد سعيد ندوة عن السرطان
جامعة  -الصيدلة

 المنصورة
 2118ابريل 

ورشة عمل عن كيفية 
 العممى المقالكتابة 

 د/ سحر فاروق ىاشم    
 د/ ماجدة احمد عبد العزيز

 د/ عيود الشيخ    
 د/ دعاء عبد الجواد سعيد    

مستشفى االطفال 
 الجامعى

 2118ابريل 

 ورشة عمل عن 
Research Design 

 د/ سحر فاروق ىاشم    
 د/ ماجدة احمد عبد العزيز

 د/ عيود الشيخ    
 د/ بشرى عطيو    
 د/ دعاء عبد الجواد سعيد    

 2118ابريل  مركز االورام

لمدراساااات  الثااااني الماااؤتمر 
 العميا 

ىيئة التدريس ومعاونييم  أعضاء
 بالقسم

نادى اعضاء ىيئة 
 التدريس

 2117 مارس

لقسام تمااري   العممايالياوم 
 األطفال

ىيئة التدريس ومعاونييم  أعضاء
 بالقسم

قاعة المؤتمرات 
 بالكمية

 م2117ابريل 

حقاااوق الطفااال ورشاااة عمااال 
 وأمان المري 

ىيئة التدريس ومعاونييم  أعضاء
 بالقسم

قاعة المؤتمرات 
 بالكمية

 م2117ابريل 

 ندوة عن

 

Emerging 

technology in 

nursing" 

ىيئة التدريس ومعاونييم  أعضاء
 بالقسم

قاعة المؤتمرات 
 2117يوليو  بالكمية
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 اهتارٌخ اهمكان اهمشارك اهيشاط

 ندوة عن              

Strategies used to 

improve nursing 

students' skills in 

clinical setting" 
 

ىيئة التدريس ومعاونييم  أعضاء
 بالقسم

قاعة المؤتمرات 
 بالكمية

 2117يوليو 

 ندوة عن

Autism , is there a 

cure? 

ىيئة التدريس ومعاونييم  أعضاء
 بالقسم

قاعة المؤتمرات 
 بالكمية

 2117يوليو 

 
 

 : المعوقـــات:الثانً عشر
 

  رسمٌ إجازات  فًي ص عيي  عضاء هٌ   اهتيرٌم باه سم بسبب  ج ي اهكلٌرٌن ميام. 

  ارتباك اهعمال  فًغلق باب اهتسجٌل هم ررات اهساعات اهمعتمية مما ٌتسبب  فًاهتأخٌر

 بسب تأخر اهثص ل على ق ا م اهطالب اهياا ٌ  اهمسجلٌن هم رر تمرٌض األطفال

 اهكلٌا    مااكن  فاًباهمعامال الب افٌ  تسات عب األعاياي اهكبٌارة هلطاعيم  ج ي  ماكن ك

 اهتيرٌب اهعملً باهمستشفٌات.

   ٌالبمعمل األطفال هلتيرٌب اهعملً هلط فًعيم  ج ي  ي ات   جازة كاف. 

  خاصا  باه سام مماا ٌسابب تاأخٌر طباعا   عماال اه سام اههكمبٌ تر اطباع  صالثٌ  عيم

 بسا ه .

 باهثضاا ر بايتةااام  عاايم ارتااياء اهاازع اهرساام هلعملااً  لياااء اهعااام الب عاايم اهتاازام اهطاا

 اهيراسً.

 عشر: المقترحات: الثالث
 .إعياي خط  هل سم هلتعامل مع اهمع قات 

 2118/2119 معا يٌام باه سم هلعام اهجامعً  زٌاية عيي  عضاء هٌ   اهتيرٌم 
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  اهيراساً قت مثيي من بياٌا  اهعاام  فً األطفالاالهتزام بغلق باب اهتسجٌل هم رر تمرٌض 

اهمساجلٌن  اهتجاٌاز هتا زٌعام علاى  بأساماءمما ٌتاٌ  اهفرصا  هلثصا ل علاى قا ا م ياا ٌا  

 اهعملًاهتيرٌب   ماكن

  ًةاهمتزاٌيالب عيي اهطااهكلٌ   اهمستشفٌات بما ٌكفى زٌاية عيي  ماكن اهتيرٌب اهعملً ف. 

   معماال األطفااال بمااا ٌكفااى اثتٌاجااات اهتاايرٌب  فااًزٌاااية عاايي األي ات  األجااازة اهالزماا

 .الباهعملً هلط

 خاص باه سم.اهطباع  هلكمبٌ تر  خرط ش  ثبر شراء 

       
            

 
  رئٌس القسم                                                          منسق القسم             
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