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 -القسم : رئيس مجلس

  فوزية السيد أبو سعد ا.د/ 

 -التدريس بالقسم :هيئة أعضاء 

  سعد ابو السيد د/ فوزية أ. •

 د/ رباب السيد حسنأ.م. •

 أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى  •

 أبو سالم د/ ليلى يونس  •

 نافع محمد د/ هدى  •

   هاشم د/ سحر فاروق •

 د/ ماجدة احمد عبد العزيز  •

                    احمد  النبوىد/ جيهان  •

 محمد د/ بشري عطية . •

         د/ عهود يوسف الشيخ                                                 •

 د/ جوهرة جاد سليمان  •

 د/ ايمان عبد السميع الجيوشى •

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد •

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 جامعة المنصورة                                        

 كلية التمريض

     قسم تمريض االطفال
   

 

 

)9201 -8Semester (201First Work Plan of  

   9201 - 8201 الولام التر األطفال تمريض قسم عمل خطة

 

Vision and mission 

 

Vision: 

Pediatric nursing department's vision is to qualify candidate with the most 

advanced, comprehensive and safest nursing management for children in all age 

groups in different pediatric settings. 

Mission: 

The mission of the pediatric nursing department is to promote practice, and 

knowledge of the candidates. The candidate will be able to provide the highest 

quality family centered care, improve the children health through appropriate 

nursing intervention and education within in and outpatient departments in order to 

provide a qualified graduate with all requirements of the field marketing. 

Code: Nurs.3101 

Course title: pediatric nursing 

Year/level: 3rd year 

Hours: 

*theory: 3hrs x 11 weeks=33 hours 

*practical: 1 Hour credit lab = 2 x 11weeks 
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1 Hour credit hospital= 3 x 11weeks  

Course objectives:- 

This course aims to help students to acquire knowledge, practice and attitude 

required for caring of normal and sick children with emphasis on growth and 

development of children from infancy to adolescence and on their health promotion. 

1- Theoretical part 

The course help students to acquire knowledge, practice and attitude required for 

caring of normal and sick children with emphasis on growth and development of children 

from infancy through adolescence and on their health promotion. 

 :النظري الجزء مسئولي مهام

 .التدريس هيئه أعضاء السادة علي النظرية المحاضرات توزيع •

 تحضير وتجهيز امتحان نصف الترم. •

 تصحيح امتحان نصف الترم. •

 متابعه حضور الطالب . •

 حضور لجنه الجداول الدراسية . •

 شؤون الجدول الدراسي . متابعه •

 تحضير وتجهيز امتحان نهاية الترم الدراسي. •

 للمقرر. Blue Printعمل  •

 تجهيز وتحضير االمتحان الشفوي. •

 .عمل توزيع اإلرشاد األكاديمي لطالب القسم علي السادة أعضاء هيئه التدريس •

 .ل عن الجزء النظرىئومتابعه تنفيذ المحاضرات النظرى من قبل المس •

 -: االول ترمال في المهام ههذ تنفيذ مسئول

 أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى  .1

 هدى محمد نافعد/  .2
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 .                                                                                د/ دعاء عبد الجواد  .3

 

 

 

Practical part 

Intended learning outcomes of the course (ILOs): 

a. Knowledge and understanding: 

a.1. Describe basic concepts related to the care of normal and sick children. 

a.2. Identifies basic stages of growth and developments. 

a.3. States the needs of children from infancy to adolescence. 

a.4. List the most common health problems of children at different age groups and their 

nursing care. 

b- Intellectual skills: 

b.1. Distinguish between the various development stages of children from infancy to 

adolescence.. 

b.2. Investigate physical, emotional and social needs of children at different age groups. 

b.3. Design appropriate nursing care plan for child with common medical or surgical 

problems. 

c- Professional skills: 

c.1. Assess children's health status at different age groups. 

c.2. Perform basic pediatric nursing care for normal and sick children from infancy to 

adolescence. 

c.3. Implement standardized protocols when providing child's care. 
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c.4. Measures critically the outcomes of nursing activities. 

c.5. Document nursing care implemented. 

d- General and transferable skills: 

d.1. Works effectively with a team. 

d.2. Use appropriate interpersonal communication skills. 

d.3. Use information technology. 

d.4. Manage effectively time, resources and set priorities. 

 مهام مسئولي الجزء العملي:

 تجهيز مجموعات الطالب للعملي  •

 clinical rotationsتجهيز وتوزيع  •

 توزيع أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة علي أماكن التدريب العملي •

 توزيع موضوعات المهارات المعملية علي الهيئة المعاونة •

 تجهيز خطابات العملي للمستشفيات •

 العملي واألعمال الملحقة به اثناء التدريب متابعه حضور الطالب  •

 الطالب المتعثرين ومعالجتهممتابعة  •

 بالمستشفى العمليةمليه تقويم الطالب باألقسام تابعه عم •

 clinical areasرصد تقييم الطالب في متابعه  •

 اذا لزم وتعديالت علي المقررمراجعه الكتاب العملي وعمل تحديثات  •

 )اوسكى(.األول للترم  OSCEتحضير وتجهيز االمتحانات النهائية )العملي البنيوي الموضوعي(  •

سىير العملىى وتسىليمه  لىى المسىئول عىن  عىن clinical areasعلىى supervisor من كل عمل تقرير شهرى  •

practical part  القسم رئيس لى ومنه . 

 بمهام مدرب العملى فى الظروف القهرية المقبولة. supervisorيقوم  •
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 -الجزء العملي: على تنفيذ اإلشرافالمسئول عن 

  هدى محمد نافع /: دقديمة ( )الئحة عام علي التدريب العملي المشرف ال

   ايمان عبد السميع الجيوشي /: د)ساعات معتمدة ( عام علي التدريب العملي المشرف ال

           مدربين المعامل : 

 ريهام السعيد حشاد  /  م.م         ىسمر الزياد /م .م             براهيمنجوى  / م  .م  

 :بالترم االول تدريسها ب يقوم القسم  المقررات الى

 المقررات داخل الكلية :  : أوال

   : نظري ساعات معتمدةالمسئول عن تدريس مادة تمريض األطفال 

 فاطمة محمد فتحى ا.م.د.  -

     هدى محمد نافع  د/ -

  دعاء عبد الجواد ) منسق المادة ( د/  -

 :  األطفال نظري ) الئحة قديمة (تمريض المسئول عن تدريس مادة 

 )منسق االمادة (          وسف الشيخد/ عهود ي -

 مهارات التعامل مع الثقافات : المسئول عن تدريس مادة 

 أ.د/ فوزية السيد أبو سعد  -

 ) منسق المادة (  احمد د/ جيهان النبوى  -

  د/ بشرى عطية محمد -

 طب األطفال  : المسئول عن تدريس مادة 

  .أعضاء هيئة التدريس من كلية الطببالمشاركة مع ) منسق المادة (  د/ سحر فاروق هاشم  -

 جراحة األطفال  : المسئول عن تدريس مادة 

 .بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس من كلية الطبد/ جوهرة جاد سليمان ) منسق المادة (   -

 د. ايمان عبد السميع الجيوشى  منسق العملى لمادة تمريض االطفال ساعات معتمدة:

 د. هدى محمد نافع:  االطفال الئحة قديمةمنسق العملى لمادة تمربض 

 الكلية :  خارجالمقررات ثانيا 

 تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني للتمريض :   المسئول عن تدريس مادة 
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 د/ ماجدة أحمد عبد العزيز  -

  د/ عهود يوسف الشيخ -

 : ( تفهنا  )فرع للتمريضالصحى تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني المسئول عن تدريس مادة 

 أ.م.د/ رباب السيد حسن  -

 د/ سحر فاروق هاشم  -

  أعمال السكرتارية بالقسم: مسؤلي    

 م/ أسماء صبري          -

 مهام أعمال السكرتارية بالقسم:

  كتابه خطابات القسم -

 كتابه مجلس القسم -

 .استالم بريد القسم والوارد من خطابات األقسام العلمية واالداريه بالكلية -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .ىاخر من مهام وأعمال  داريه اكل  ليهما يو -

 أمين مجلس قسم تمريض األطفال:

 بشرى عطية محمد د/  -

 :الجودة بالقسم  ىمنسق

   جيهان أحمد النبوى د/  -

 جاد سليمان  د/جوهرة جاد -

 جان الجودة بالقسم وهى :كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم أعضاء بل

 لجنة الفاعلية التعليمية -

 لجنة الدراسات العليا  -

 لجنة ملف المقرر -

 لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية -

 مهام لجنه الجودة بقسم تمريض األطفال:

 . عداد الدراسة الذاتية السنوية للكلية -

 .عمل التقارير السنوية للقسم -

 .مريض األطفالمراجعة وتجديد البورتفيليو الخاص بقسم ت -
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 . عداد وتنفيذ أعمال القسم الخاصة بوحدة ضمان الجودة واالعتماد -

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب

 ) رئيس اللجنة (     أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى 

  د/ ليلى أبو سالم      افعد/ هدى محمد ن                           د/ ماجدة عبد العزيز

 م.م/ محمود عبد الباسط                    د/ جيهان أحمد النبوى

 م.م/ دعاء وادى                     م/ عزة محمد عبد الرازق

 

 :لجنة الدراسات العليا  

 ) رئيس اللجنة (        أ.م.د/ رباب السيد حسن

 د/ جوهرة جاد سليمان                          د/ سحر فاروق هاشم 

 م.م/ مى عادل

 م.م/ ريهام السعيد حشاد                              جمال  م.م/ غادة

 م/ دعاء كمال

 

 :لجنة ملف المقرر 

 ) رئيس اللجنة (      أ.د/ فوزية السيد أبو سعد

 د/ دعاء عبد الجواد          د/ جيهان أحمد النبوى                             د/ هدى محمد نافع

 م.م/ أحمد صالح                               م.م/ سمر الزيادى

 م/ أسماء صبرى

 

 :لجنة تقييم الورقة االمتحانية 

  ) رئيس اللجنة (     .م.د/ فاطمة محمد فتحى

 د/ عهود يوسف الشيخ                       د/ سحر فاروق هاشم

 د/ دعاء عبد الجواد                     د/ جوهرة جاد سليمان

 ى ابراهيم الدميري جوم.م/ ن                     محمد د/ بشرى عطية

 م/  سراء علوان

 

 :االمتياز بقسم تمريض األطفال ةلجنأعضاء 

  )منسق لجنة االمتياز(  محمد بشرى عطية د/  -

على مىدار الهيئىة المعاونىة علىى ان يقىوم كىل عضىو بمتابعىة االمتيىاز أعضىاءفريق عمل من اعضاء هيئىة التىدريس وو 

 .وضوعةحسب الخطة الم التدريبية السنة

 مهام لجنه االمتياز بقسم تمريض األطفال:

 .عمل خطة االمتياز السنوية -

 .كافيهوابالغ القسم بميعاد المحاضرات بفترة  تحضير دورات القسم لطالب االمتياز -

 .متابعه طالب االمتياز وكتابه التقارير -
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 .ازالتي تواجه الطالب أثناء سنة االمتيحل المشكالت  -

 .وضع خطه لتطوير عمل االمتياز بمستشفي األطفال -

 .حضور اجتماعات لجنه االمتياز -

 .حضور اللقاء العلمي لطالب االمتياز -

 معيار الدراسات العليا :

 ) رئيس المعيار (أ.م.د/ رباب السيد حسن  -

 هاشمسحر فاروق د/  -

  د/ ماجدة عبد العزيز -

 د/  يمان عبد السميع الجيوشي -

                                                  حم. م/ أحمد صال -

                            م/ دعاء كمال  -

 لجنة التعليم اإلليكتروني :

 دعاء عبد الجواد د/ -

 عزة محمد  /م -      م.م/ هند وجيه            واديدعاء  /م.م  -              الزيادي سمر  /م.م -

 لجنة خدمة المجتمع : 

 د/ جوهرة جاد سليمان                    سحر فاروق هاشم د/ -

 دعاء كمال  م/ -م.م/ محمود عبد الباسط                                أحمد صالح   م.م/ - -

 ىاالكاديم اإلرشادلجنة 

 (منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسم)ماجدة احمد عبد العزيز د. -

 اديمين بالقسم.كل اعضاء هيئة التدريس المرشدين االك

 لجنة المختبرات 

 ايمان عبد السميع الجيوشي  د/ -

 هند وجيهم/ م. -                   محمود عبد الباسطم.م/   -م.م/  أحمد صالح                    -

 2019-2018نة االعداد لمؤتمر القسم للعام اللجامعى جل

 ) رئيس اللجنة (        ا.م.د. فاطمة محمد فتحى  -

 ى يونس ابو سالم د.ليل -

 د.هدى محمد نافع  -

 جيهان النبوى احمدد/  -
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 :   Staff Developmentلجنة المسئولة عن 

      ) رئيس اللجنة (           أ.م.د/ رباب السيد حسن -

 د/ ليلى يونس أبو سالم        أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى  -

         د/ هدى محمد نافع د/ جيهان أحمد النبوى              -

 د/ عهود يوسف الشيخ                                                         -

  االعداد والتصحيح وتجميع الدرجات للمقررات:

 -:  ساعات معتمده أطفاللمادة تمريض االختبارات النهائية  •

 -: Midtermاعمال االمتحان النظرى 

او حسىىب  السىىابع  األسىىبو  فىىيسىىيكون و ......... دعىىاء عبىىد الجىىوادد/    Midtermالمسؤؤؤل عؤؤن تنفيؤؤذ ال  -

 الجدول المعلن بالكلية 

 فاطمة محمد فتحى          د/ هدى محمد نافع ا.م.د/      Midtermالمسئول عن مراجعة امتحان ال  -

 دعاء عبد الجوادد/ و هدى محمد نافع  د/و فاطمة محمد فتحى .م.د. : أMidtermالمسئول  عن  تصحيح ال  -

  :Midtermال ل عن رصد درجات المسؤ -

  .م/ محمود عبد الباسط      م.م/ مى عادل    م/ عزة محمد عبد الرازق      م/ دعاء  براهيم كمالم     

 :  Midtermال المسؤل عن  مراجعة رصد درجات  -

 م/ دعاء كمال                م.م/ أحمد صالح              م.م/ هند وجيه           د/ دعاء عبد الجواد                  

 -:  OSCEاعمال امتحان العملى النهائى 

  OSCE امتحان العملى النهائى تنفيذالمسئول عن  -

 م.م/ أحمد صالح              د/ ايمان عبد السميع الجيوشي                 

  OSCEامتحان العملى النهائى  مراجعةالمسئول عن  -

       د/ جوهرة جاد سليمانأحمد النبوى            جيهان د/                  

 للمجموعتين : OSCE ال المسئول عن تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  -

 د/ ايمان عبد السميع الجيوشي                

 م/ أسماء صبرى م.م/ أمل رضا                هند وجيهم/  م        محمود عبد الباسط  /م .م       

 عامة لكل درجات العملي للطالب :الاجعة مرلل لجنة

   ايمان عبد السميع الجيوشيد/      هدى محمد نافع  د/     ا.م. د/ رباب السيد حسن     
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 )  طلبة الساعات المعتمدة ( final form of clinical rotation المسئول عن تجميع درجات 

 م. م / سمر الزيادي               نجوى ابراهيم  /م.م     ايمان عبد السميع الجيوشي  /د

 دعاء وادي          م/أسماء صبريم/ م.

 رصد درجات العملى :  المسئول عن 

 محمود عبد الباسط م/ م. دعاء وادي        م/ م.

 حصر الطالب المتعثرين من العملى  المسئول عن  

  د/ دعاء عبد الجواد     ايمان عبد السميع الجيوشي  /د  

 النظري والعملى :  غياب رصد عن  المسئول

 عملى : م.م/ محمود عبد الباسط 

 نظرى : م/ دعاء كمال 

 : العمليامتحان  غياب رصد المسئول عن  

 احمد صالح  /م م

 :  mid term غياب رصد المسئول عن 

 م/ عزة محمد عبد الرازق 

 -: االمتحان الشفوى النهائى اعمال  

 :للتيرم األول وي عن إعداد أسئلة الشفل ئومسال -

     دعاء عبد الجواد د/    هدى محمد نافع  د/              

  أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى     :مراجعة نهائية لكروت الشفوي -

 :وتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس الشفوي عمل لجان ل عن ئومسال -

 أسماء صبري   /م                      أمل رضا م.م/       

  وي النهائي الشف لمسئول عن  رصد ومراجعة  درجات ا -

   اسراء علوان م/                   أحمد صالح م.م/                 

 

 -االمتحان النظرى النهائى :اعمال 

 :النظرى النهائى المسئول عن تنفيذ امتحان -
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 د/ هدى محمد نافع          أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى   

  .م.د/ فاطمة محمد فتحىأ :االمتحان النظرى النهائى عة مراجالمسئول عن  -
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 (2019  -2018هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  أعضاء مهام 

 

 التوقيع      المهام المكلف بها          اسم العضو 

 عضو فى مجلس القسم • رباب السيد حسن /أ.م.د

تمؤؤريض األطفؤؤال نظؤؤرى بالمعهؤؤد الفنؤؤي الصؤؤحى دة تؤؤدريس مؤؤا •

 فرع تفهنا االشراف للتمريض 

 بالقسممعيار الدراسات العليا رئيس  •

 رئيس لجنة الدراسات العليا التابع للجنة الجودة بالقسم  •

   Staff Developmentرئيس اللجنة المسئولة عن  •

عضؤؤو فؤؤي لجنؤؤة المراجعؤؤة العامؤؤة لكؤؤل درجؤؤات العملؤؤي للطؤؤالب  •

 اعات المعتمدة الس

لطلبة الدكتوراة مادة تمريض األطفال ) التدريس  •

 التخصص العام (  

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 

 عضو فى مجلس القسم • فاطمة محمد فتحى /أ.م.د

  نظري ساعات معتمدةتدريس مادة تمريض األطفال  •

 2019-2018رئيس لجنة االعداد لمؤتمر القسم للعام اللجامعى  •

   Staff Developmentعضو في اللجنة المسئولة عن  •

األطفال لمادة  Midtermمراجعة امتحان ال المشاركة في  •

 نظري ساعات معتمدة

نظري األطفال لمادة  Midtermتصحيح ال المشاركة في  •

 ساعات معتمدة

مادة تمريض  المشاركة في المراجعة النهائية لكروت الشفوي •

 ات معتمدةنظري ساعاألطفال 

تمريض  النظري النهائي مادة امتحانتنفيذ المشاركة في  •

 طفال ساعات معتمدهاأل

 رئيس  لجنة تقييم الورقة االمتحانية بالقسم  •

 رئيس لجنة الفاعلية التعليمية للطالب بالقسم •

لطلبة الدكتوراه مادة  تمريض األطفال ) التدريس  •

 التخصص الدقيق (  

 



14 
 

 تير والدكتوراه بالقسماالشراف علي رسائل الماجس •

 ليلى يونس ابو سالم /د

 

 عضو فى مجلس القسم •

  Staff Developmentعضو في اللجنة المسئولة عن  •

-2018ضو في لجنة االعداد لمؤتمر القسم للعام اللجامعى ع •

2019 

 عضو في  لجنة الفاعلية التعليمية للطالب بالقسم •

 لقسماالشراف علي رسائل طالب الدراسات االعليا با •

 

 عضو فى مجلس القسم • د/ هدى محمد نافع

  نظري ساعات معتمدةتدريس مادة تمريض األطفال  •

-2018عضو فؤي لجنؤة االعؤداد لمؤؤتمر القسؤم للعؤام اللجؤامعى  •

2019 

   Staff Developmentعضو في اللجنة المسئولة عن  •

األطفال لمادة  Midtermمراجعة امتحان ال المشاركة في  •

 دةنظري ساعات معتم

نظري األطفال لمادة  Midtermتصحيح ال المشاركة في  •

 ساعات معتمدة

تمريض  النظري النهائي مادة امتحانتنفيذ المشاركة في  •

 طفال ساعات معتمدهاأل

عضو في لجنة المراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب  •

 الساعات المعتمدة

 )الئحة قديمة (عام علي التدريب العملي المشرف ال •

 العملى لمادة تمريض األطفال ) الئحة قديمة ( منسق •

 عضو في لجنة ملف المقرر بالقسم  •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم  •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالباالضافه الى مايوكل اليه من  •

 

 

 لثقافات مشارك في تدريس مادة مهارات التعامل مع ا • د/جيهان النبوى احمد

 منسق مادة مهارات التعامل مع الثقافات •

 منسق الجودة بالقسم  •

-2018عضو فؤي لجنؤة االعؤداد لمؤؤتمر القسؤم للعؤام اللجؤامعى  •

2019 
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   Staff Developmentعضو في اللجنة المسئولة عن  •

 OSCEمراجعة امتحان العملى النهائى  المشاركة في •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم •

 و في لجنة ملف المقرر عض •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

 

 د/ سحر فاروق هاشم

 

طب األطفال  بالمشؤاركة مؤع أعضؤاء المسئول عن تدريس مادة  •

  هيئة التدريس من كلية الطب.

 طب األطفال  مادة منسق  •

ى بالمعهؤؤد الفنؤؤي الصؤؤحى تمؤؤريض األطفؤؤال نظؤؤرتؤؤدريس مؤؤادة  •

 فرع تفهنا االشرافللتمريض 

 المشاركة في مراجعة كافة درجات أعمال السنة للطالب  •

 عضو فى  معيار الدراسات العليا •

 بالقسملجنة خدمة المجتمع    رئيس •

 عضو فى  لجنة تقييم الورقة االمتحانية بالقسم  •

 قسم عضو في لجنة الدراسات العليا التابع للجنة الجودة بال •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالباالضافه الى مايوكل اليه من  •

 

 

 د/ ماجدة احمد عبد العزيز

 

تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني تدريس مادة مشارك في  •

 للتمريض

 منسق االرشاد االكاديمى بالقسم  •

 المشاركة في مراجعة كافة درجات أعمال السنة للطالب •

 ضو فى  معيار الدراسات العلياع •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم •

 منسق مقررات الماجيستير بالقسم •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالمن  إليها لمايوك إلىباالضافه  •
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 امين مجلس القسم • د/ بشرى عطية محمد

 لجنة تقييم الورقة االمتحانيةعضو في  •

 لجنة اإلمتياز بالقسممنسق  •

 المنسق العام لإلرشاد األكاديمي بالكلية •

  مهارات التعامل مع الثقافاتمشارك فى تدريس مادة  •

 عضو في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالباالضافه الى مايوكل اليه من  •

 

 د/ عهود يوسف الشيخ

 

) 2002دة تمريض االطفال نظرى الئحة قديمة تدريس ما •

 منسق المادة (

تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني تدريس مادة مشارك في  •

 للتمريض

   Staff Developmentعضو في اللجنة المسئولة عن  •

 عضو في لجنة تقييم الورقة االمتحانية  •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالمن  إليهمايوكل  إلىباالضافه  •

 

د/إيمان عبد السميع 

 ألجيوشي

المشرف العام على العملى لمادة تمريض األطفال ساعات  •

 معتمدة 

 منسق العملى لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة  •

لمادة  OSCE تنفيذ امتحان العملى النهائى المشاركة في  •

 تمريض األطفال ساعات معتمدة

 OSCE ال صد ومراجعة  درجات تجميع  ور المشاركة في  •

 المشاركة في المراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب •

 final form of clinical تجميع درجات  المشاركة في  •

rotation ) طلبة الساعات المعتمدة  ( 

 عضو في معيار الدراسات العليا  •

 عضو في لجنة المختبرات  •

 عضو فى لجنة االمتياز  •

 الماجستير والدكتوراه بالقسم االشراف علي رسائل •
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 أعمالمن  إليهمايوكل  إلىباالضافه  •

 

 د/ جوهرة جاد سليمان

 

جراحؤة األطفؤال بالمشؤاركة مؤع المسئول عؤن تؤدريس مؤادة  •

 أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب

 منسق مادة جراحة أطفال  •

 منسق الجودة بالقسم   •

  OSCEمراجعة امتحان العملى النهائى   المشاركة في •

 عضو في لجنة الدراسات العليا  •

 عضو في لجنة تقييم الورقة االمتحانية  •

 عضو فى لجنة االمتياز •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمال من  إليهمايوكل  إلىباالضافه  •

 

د/ دعاء عبد الجواد 

 سعيد

 

نظري ساعات تدريس مادة تمريض األطفال  المشاركة في  •

  معتمدة

 نظري ساعات معتمدةتمريض األطفال منسق مادة  •

مؤؤادة تمؤؤريض األطفؤؤال ل  Midtermالمسؤؤؤل عؤؤن تنفيؤؤذ ال  •

او حسب  السابع  األسبوع فيوسيكون  نظري ساعات معتمدة

 الجدول المعلن بالكلية 

تمريض األطفال مادة  Midtermتصحيح ال   مشارك في  •

 نظري ساعات معتمدة

مادة  Midtermال ت المشاركة فى مراجعة رصد درجا •

 نظري ساعات معتمدةتمريض األطفال 

لمادة تمريض األطفال  الشفويالمشاركة فى اعداد أسئلة  •

 للتيرم األول

 عضو في لجنة التعليم االلكترونى  •

 لجنة تقييم الورقة االمتحانية عضو في  •

 ملف المقرر لجنةعضو في  •

 عضو في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم  •

 عضو فى لجنة االمتياز •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالمن  إليهمايوكل  إلىباالضافه  •
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 (2019  -2018بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )   المعاونةهيئة أعضاء المهام 

 

 التوقيع         المهام المكلف بها               اسم العضو      

 .م/ سمر الزياديم

 

 final form of clinical تجميع درجات  مشاارك فى •

rotation ) طلبة الساعات المعتمدة  ( 

 عضو فى لجنة ملف المقرر  •

 lab areaمسئول عن   •

 مسئول اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 أعمالمن  إليهباالضافه الى مايوكل  •

 

م.م/ دعاء  السيد  

 وادى 

 

 final form of تجميع درجات  ة في المشارك •

clinical rotation ) طلبة الساعات المعتمدة  ( 

 عضو فى لجنة التعليم االلكترونى  •

 عضو ادارى فى كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية للطالب  •

 عضو في لجنة الدراسات العليا •

 اعمال باالضافه الى مايوكل اليه من        

 

 م.م/ نجوي ابراهيم

 

 final form of clinical تجميع درجات  المشاركة في  •

rotation ) طلبة الساعات المعتمدة  ( 

 تقييم الورقة االمتحانية عضو في  لجنة  •

 lab areaمسئول عن   •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم  •

 إليمايوكل  إلىباالضافه  •

 

 م.م/ مي عادل 

 

لمادة تمريض Midterm  ال رصد درجات  مشارك في •

 . األطفال ساعات معتمدة 

 عضو في لجنة الدراسات العليا  •
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 عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

م.م/ريهام السعيد 

 حشاد

 lab areaمسئول عن   •

 عضو في لجنة الدراسات العليا بالقسم  •

 داري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسمعضو ا •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال

 

 م.م/ هند وجيه

 

 لجنة التعليم اإلليكتروني عضو في  •

 لجنة المختبراتعضو في  •

مادة  Midtermال مشارك في مراجعة ورصد درجات  •

 تمريض أطفال الئحة ساعات معتمدة 

  OSCE ال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  •

 عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

 

 م.م/ احمد صالح 

 

 

مادة  Midtermال مشارك في مراجعة ورصد درجات  •

 تمريض أطفال الئحة ساعات معتمدة 

 OSCE ال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  •

  وي النهائي الشف رصد ومراجعة  درجات   مشارك فى •

 لجنة خدمة المجتمععضو في  •

 لجنة المختبراتعضو في  •

 عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 عضو في معيار الدراسات العليا  •

 عضو في لجنة ملف المقرر بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

 

م.م/ محمود عبد 

 الباسط
 OSCE ال رجات تجميع  ورصد ومراجعة  د مشارك في  •

لمادة تمريض Midterm  ال رصد درجات  مشارك في •

 . األطفال ساعات معتمدة 

مسؤل عن غياب العملى لمادة تمريض االطفال نظرى  •

 ساعات معتمدة 

 في لجنة المختبرات عضو  •

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية للطالب   •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •
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 ى مايوكل اليه من اعمباالضافه ال •

  OSCEال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  • م.م /امل رضا

وتوزيع الطالب على الشفوي عمل لجان  مشارك في  •

 اعضاء هيئة التدريس 

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

 

 م./ عزة محمد 

 

 عليم اإلليكتروني لجنة التعضو في  •

لمادة تمريض  Midtermال مشارك في  رصد درجات  •

 األطفال ساعات معتمدة 

لمادة تمريض األطفال  Midtermمسؤل عن غياب ال  •

 ساعات معتمدة

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية للطالب  •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

 

 م./ إسراء علوان 

 
  وي النهائي الشف رصد ومراجعة  درجات  مشارك فى •

 عضو في لجنة تقييم الورقة االمتحانية  •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •

 

 

 م./ دعاء ابراهيم

 

 

 معيار الدراسات العليا عضو في  •

 عضو في لجنة المختبرات  •

 عضو في لجنة الدراسات العليا  •

لمادة تمريض األطفال  Midtermمسؤل عن غياب ال  •

 ساعات معتمدة

لمادة تمريض  Midtermال مشارك في  رصد درجات  •

 األطفال ساعات معتمدة

 final form of clinical تجميع درجات  مشارك في  •

rotation ) طلبة الساعات المعتمدة  ( 

دة تمريض األطفال ساعات مسؤل عن غياب النظرى لما •

 معتمدة  

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •
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 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال

 

 م./ أسماء صبري 

 
 مسئول عن اعمال السكرتارية بالقسم  •

  OSCEتجميع ورصد ومراجعة  درجات  ال  مشارك في  •

 المسئول عن عمل لجان الشفوي وتوزيع الطالب على- •

 اعضاء هيئة التدريس

 final form ofمشارك في  تجميع درجات   •

clinical rotation  طلبة الساعات المعتمدة  ( 

 أعمالباالضافه الى مايوكل اليه من 
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 

 رباب السيد حسن /أ.م.د : ريساسم عضو هيئة التد

 عضو فى مجلس القسم •

 فرع تفهنا االشراف تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني الصحى للتمريض تدريس مادة  •

 بالقسممعيار الدراسات العليا رئيس لجنة  •

 رئيس لجنة الدراسات العليا التابع للجنة الجودة بالقسم  •

   Staff Developmentاللجنة المسئولة عن  رئيس •

 عضو في لجنة المراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب الساعات المعتمدة  •

 لطلبة الدكتوراة مادة تمريض األطفال ) التخصص العام (  التدريس  •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •
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 (2019  -2018ل )  مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالو

 

 فاطمة محمد فتحى /أ.م.د : اسم عضو هيئة التدريس

 عضو فى مجلس القسم •

  نظري ساعات معتمدةتدريس مادة تمريض األطفال  •

 2019-2018لجنة االعداد لمؤتمر القسم للعام اللجامعى  رئيس •

   Staff Developmentجنة المسئولة عن لعضو في ال •

 نظري ساعات معتمدةاألطفال لمادة  Midtermل مراجعة امتحان االمشاركة في  •

 نظري ساعات معتمدةاألطفال لمادة  Midtermتصحيح ال المشاركة في  •

 نظري ساعات معتمدةمادة تمريض األطفال  نهائية لكروت الشفويالمراجعة المشاركة في ال •

 طفال ساعات معتمدهاألتمريض  مادةالنهائي النظري  امتحانتنفيذ المشاركة في  •

 تقييم الورقة االمتحانية بالقسم ئيس  لجنة ر •

 بالقسمللطالب رئيس لجنة الفاعلية التعليمية  •

  تمريض األطفال ) التخصص الدقيق (  مادة الدكتوراه  لطلبةالتدريس  •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •
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 (2019  -2018تيرم ااالول )  مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل ال

 ليلى يونس ابو سالم /د : اسم عضو هيئة التدريس

 عضو فى مجلس القسم •

   Staff Developmentجنة المسئولة عن لعضو في ال •

 2019-2018عضو في لجنة االعداد لمؤتمر القسم للعام اللجامعى  •

 بالقسمللطالب لجنة الفاعلية التعليمية  عضو في  •

 طالب الدراسات االعليا بالقسم ئل االشراف علي رسا •
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : اسم عضو هيئة التدريس

 د/ هدى محمد نافع 

 عضو فى مجلس القسم •

  نظري ساعات معتمدةتدريس مادة تمريض األطفال  •

 2019-2018القسم للعام اللجامعى عضو في لجنة االعداد لمؤتمر  •

   Staff Developmentجنة المسئولة عن لعضو في ال •

 نظري ساعات معتمدةاألطفال لمادة  Midtermمراجعة امتحان ال المشاركة في  •

 نظري ساعات معتمدةاألطفال لمادة  Midtermتصحيح ال المشاركة في  •

 طفال ساعات معتمدهاألض تمري مادةالنهائي النظري  امتحانتنفيذ المشاركة في  •

 الساعات المعتمدة عضو في لجنة المراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب •

 )الئحة قديمة (عام علي التدريب العملي المشرف ال •

 منسق العملى لمادة تمريض األطفال ) الئحة قديمة ( •

 عضو في لجنة ملف المقرر بالقسم  •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم  •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالباالضافه الى مايوكل اليه من  •
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 د/ سحر فاروق هاشم: اسم عضو هيئة التدريس

  أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب.طب األطفال  بالمشاركة مع المسئول عن تدريس مادة   •

 طب األطفال  مادة منسق  •

 فرع تفهنا االشرافتمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني الصحى للتمريض تدريس مادة  •

 المشاركة في مراجعة كافة درجات أعمال السنة للطالب  •

 عضو فى  معيار الدراسات العليا •

 بالقسملجنة خدمة المجتمع   عضو في  •

 جنة تقييم الورقة االمتحانية بالقسم عضو فى  ل •

 عضو في لجنة الدراسات العليا التابع للجنة الجودة بالقسم  •

  من الطالب  لعدد   أكاديميمرشد  •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالمن إليها  لمايوك إلىباالضافه  •
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 (2019  -2018خالل التيرم ااالول )    مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال

 عبد العزيز : د/ ماجدة احمداسم عضو هيئة التدريس

 تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني للتمريضتدريس مادة مشارك في  •

  قسممنسق االرشاد االكاديمى بال •

 المشاركة في مراجعة كافة درجات أعمال السنة للطالب •

 عضو فى  معيار الدراسات العليا •

 ضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسمع •

 بالقسم الماجيستيرمنسق مقررات  •

 اإلشراف علي طالبات االمتياز بالقسم •

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالمن  إليها لمايوك إلىباالضافه  •
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 (2019  -2018ول )  مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااال

 : د/جيهان النبوى احمداسم عضو هيئة التدريس

 مهارات التعامل مع الثقافات  مادة مشارك في تدريس •

 مهارات التعامل مع الثقافات مادةمنسق  •

 منسق الجودة بالقسم  •

 2019-2018عضو في لجنة االعداد لمؤتمر القسم للعام اللجامعى  •

   Staff Developmentجنة المسئولة عن لعضو في ال •

 OSCEمراجعة امتحان العملى النهائى  المشاركة في •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم •

 عضو في لجنة ملف المقرر  •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : د/ بشرى عطية محمديئة التدريساسم عضو ه

 

 امين مجلس القسم •

 لجنة تقييم الورقة االمتحانيةعضو في  •

 منسق لجنة اإلمتياز بالقسم •

 المنسق العام لإلرشاد األكاديمي بالكلية •

  مهارات التعامل مع الثقافاتمشارك فى تدريس مادة  •

 عضو في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم  •

 أعمالمن  إليهمايوكل  إلىباالضافه  •
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : اسم عضو هيئة التدريس

 د/ عهود يوسف الشيخ

 

 تمريض األطفال نظرى بالمعهد الفني للتمريضتدريس مادة مشارك في  •

   Staff Developmentجنة المسئولة عن لعضو في ال •

 ضو في لجنة تقييم الورقة االمتحانية ع •

 االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم •

 أعمالمن  إليهمايوكل  إلىباالضافه 
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 شي: د/إيمان عبد السميع ألجيواسم عضو هيئة التدريس

 المشرف العام على العملى لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة    •

 منسق العملى لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة  •

 لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة OSCE تنفيذ امتحان العملى النهائى المشاركة في  •

 OSCE ال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  المشاركة في  •

 ة العامة لكل درجات العملي للطالبالمشاركة في المراجع •

 )  طلبة الساعات المعتمدة ( final form of clinical rotation تجميع درجات  المشاركة في  •

 عضو في معيار الدراسات العليا  •

 عضو في لجنة المختبرات  •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •
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 (2019  -2018طفال  خالل التيرم ااالول )  مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض اال 

 

 : د/ جوهرة جاد سليماناسم عضو هيئة التدريس

 جراحة األطفال بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس من كلية الطبالمسئول عن تدريس مادة  •

 منسق مادة جراحة أطفال  •

 منسق الجودة بالقسم   •

  OSCEمراجعة امتحان العملى النهائى   المشاركة في •

 عضو في لجنة الدراسات العليا  •

 عضو في لجنة تقييم الورقة االمتحانية  •

 أعمالمايوكل اليه من  إلىباالضافه  •
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 (2019  -2018مهام عضو هيئة التدريس بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : د/ دعاء عبد الجواد سعيداسم عضو هيئة التدريس

  نظري ساعات معتمدةمادة تمريض األطفال  تدريس المشاركة في  •

 نظري ساعات معتمدةتمريض األطفال منسق مادة  •

 السؤابع  األسؤبوع فؤيوسيكون  نظري ساعات معتمدةمادة تمريض األطفال ل  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال  •

 او حسب الجدول المعلن بالكلية 

 اعات معتمدةنظري ستمريض األطفال مادة  Midtermتصحيح ال   مشارك في  •

 نظري ساعات معتمدةتمريض األطفال مادة  Midtermال مراجعة رصد درجات المشاركة فى  •

 للتيرم األول بعد مراجعة كروت الشفويالمشاركة فى اعداد أسئلة الشفوي  •

 عضو في لجنة التعليم االلكترونى  •

 عضو في لجنة خدمة المجتمع  •

 عضو في لجنة الدراسات العليا  •

 قييم الورقة االمتحانية بالقسمة تعضو في لجن •

 عضو في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم  •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال
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 (2019  -2018بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  الهيئة المعاونة  أعضاءمهام 

 : م.م/ سمر الزياديلمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 )  طلبة الساعات المعتمدة ( final form of clinical rotation رجات المسئول عن تجميع د •

 ملف المقرر عضو فى لجنة  •

 lab areaمسئول عن   •

 مسئول اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 أعمالمن  إليهباالضافه الى مايوكل  •
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 (2019  -2018ل التيرم ااالول )  بقسم تمريض االطفال  خال أعضاء الهيئة المعاونة مهام 

 : م.م/ دعاء  السيد  وادى لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 )  طلبة الساعات المعتمدة ( final form of clinical rotation تجميع درجات  المشاركة في  •

  عضو فى لجنة التعليم االلكترونى •

 عضو ادارى فى كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 لفاعلية التعليمية للطالب اعضو في لجنة  •

 عضو في لجنة الدراسات العليا •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : م.م/ نجوي ابراهيملمعاونةهيئة االعضو اسم 

 )  طلبة الساعات المعتمدة ( final form of clinical rotation تجميع درجات  المشاركة في  •

 تقييم الورقة االمتحانية عضو في  لجنة  •

 lab areaمسئول عن   •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم  •

 

 أعمالمن  إليهمايوكل  إلىباالضافه 
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 (2019  -2018ال  خالل التيرم ااالول )  مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطف

 : م.م/ مي عادل لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 . لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة Midterm  ال رصد درجات  مشارك في •

 لجنة الدراسات العليا عضو في  •

 عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 

 

 : م.م/ريهام السعيد حشاد لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 lab areaمسئول عن   •

 عضو في لجنة الدراسات العليا بالقسم  •

 عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 

 مايوكل اليه من اعمال باالضافه الى
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 

 : م.م/ هند وجيهلمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 لجنة التعليم اإلليكتروني عضو في  •

 لجنة المختبراتعضو في  •

 ادة تمريض أطفال الئحة ساعات معتمدة م Midtermال رصد درجات ومراجعة مشارك في  •

  OSCE ال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  •

مادة تمريض أطفال الئحة ساعات  للتيرم األول بعد مراجعة كروت الشفويمشارك في  إعداد أسئلة الشفوي  •

 معتمدة

  تقييم الورقة االمتحانية عضو في لجنة  •

 بالقسم عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : م.م/ احمد صالح لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 مادة تمريض أطفال الئحة ساعات معتمدة  Midtermال رصد درجات ومراجعة مشارك في  •

 OSCE ال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  •

  وي النهائي الشف رصد ومراجعة  درجات   مشارك فى •

 لجنة خدمة المجتمععضو في  •

 لجنة المختبراتعضو في  •

 عضو اداري بكنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 الدراسات العليا معيار عضو في  •

 عضو في لجنة ملف المقرر بالقسم •

 

 مايوكل اليه من اعمال باالضافه الى
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 م.م/ محمود عبد الباسط : لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

  OSCEال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  •

 . األطفال ساعات معتمدة لمادة تمريض Midterm  ال رصد درجات  مشارك في •

 في لجنة المختبرات عضو  •

  عضو لجنة الفاعلية التعليمية للطالب  •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )   

 : م.م /امل رضالمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

  OSCEال تجميع  ورصد ومراجعة  درجات  مشارك في  •

 وتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس الشفوي عمل لجان  مشارك في  •

 عضو في لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 اليه من اعمال باالضافه الى مايوكل •
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 (2019  -2018بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )   أعضاء الهيئة المعاونة مهام 

 : م./ عزة محمد لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 لجنة التعليم اإلليكتروني عضو في  •

 لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة  Midtermال رصد درجات  مشارك في  •

 لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة Midtermل عن غياب ال مسؤ •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 الفاعلية التعليمية للطالب عضو في لجنة  •

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال •
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 2019  -2018 بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  أعضاء الهيئة المعاونة مهام 

 : م./ دعاء ابراهيملمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 معيار الدراسات العليا عضو في  •

 عضو في لجنة المختبرات  •

 عضو في لجنة الدراسات العليا  •

 لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة Midtermمسؤل عن غياب ال  •

 دةلمادة تمريض األطفال ساعات معتم Midtermال رصد درجات  مشارك في  •

 لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة Midtermال رصد درجات مراجعة  مشارك في  •

 لساعات المعتمدة ()  طلبة ا final form of clinical rotation تجميع درجات  مشارك في  •

  مسؤل عن غياب النظرى لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة  •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

45 

 

 

 

 

 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 

 : م./ إسراء علوان لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 

  وي النهائي الشف رصد ومراجعة  درجات  مشارك فى •

 ية عضو في لجنة تقييم الورقة االمتحان •

 عضو اداري في كنترول الساعات المعتمدة بالقسم •

 

 باالضافه الى مايوكل اليه من اعمال
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 (2019  -2018مهام أعضاء الهيئة المعاونة  بقسم تمريض االطفال  خالل التيرم ااالول )  

 : م./ أسماء صبري لمعاونةهيئة االاسم عضو 

 

 مسئول عن اعمال السكرتارية بالقسم  •

  OSCEتجميع ورصد ومراجعة  درجات  ال  مشارك في  •

 المسؤل عن غياب العملى لمادة تمريض أطفال ساعات معتمدة  •

 المسئول عن عمل لجان الشفوي وتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس- •

 )  طلبة الساعات المعتمدة  final form of clinical rotationمشارك في  تجميع درجات   • •

 أعماله الى مايوكل اليه من باالضاف
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