
 

 

 

 خطة الطالب المتعثرين بقسم تمريض األطفال

 ولاأل رميالت

 م 2019-2018للعام الجامعي 

 
 

 

 



 

 األطفالبقسم تمريض  خطة الطالب المتعثرين

 

 ( طالب 304:  )  2019 -18للعام الجامعى (  الولالترم ا) خالل عدد الطالب اإلجمالي  -

 خالل التدريب العملي. طالب (14)  :  عدد الطالب الغائبين -

 % 2.17النسبة المئوية لعدد الطالب الغائبين:   -

 ( طالب7بعذر: )  عدد الطالب الغائبين -

 ( طالب7بدون عذر: )  عدد الطالب الغائبين -

 

 

 



 
 جامعه المنصورة  

 كليه التمريض   

 قسم تمريض األطفال

 ابوسعدفوزية السيد علي الدكتور/  األستاذالسيدة 

 رئيس قسم تمريض األطفال

 تحيه طيبه وبعد ..........  

. قد تغيبوا عن 2018/2019 الجامعيللعام   ولاأل الدراسيرم يلمادة تمريض األطفال للت المعتمدةنظام الساعات   (A)بالمجموعة  نأسمائهم والمقيدو التالينحيط  علم سيادتكم بان الطالب 

كي يكليناإللهؤالء الطالب الستكمال عدد الساعات المعتمدة الخاصة بالتدريب  كاديميأ. لذلك سيتم عمل خطه تعثر  والتاخر في التسجيل األنشطة الطالبية  والمعمليكي يكليناإلالتدريب 

 والعملي :

 

 خطة التعثر نوع العذر أيام الغياب العمليوحدة التدريب  المجموعة اسم الطالب
العضو القائم 

 بالتدريب
 توقيع الطالب

 عمر محمد محمود جاد  

 
      A7          

Out patient  

Surgery  

Neurology  

ICU  

High risk 

 

3/11/2018 

 

 

23-29/11/2018 

معسكر اختيار المشاركة في 

 عشيرة الجوالة بالجامعة

 

 

 المشاركة في الدورة الكشفية

 

8/12/2018 

 

 

6/12/2018 

 م.م. دعاء وادي 

 م.م. امل رضا 

 م. سارة مصطفي 

 

 م.م.احمد صالح 

 م.م. هند وجية

 

  م.م. أمل رضا 6/12/2018معسكر اختيار المشاركة في  A8          Surgery  3/11/2018       محمد محمد متبولي زاهر



nursery  

 

23-29/11/2018 

 عشيرة الجوالة بالجامعة

 

 

 المشاركة في الدورة الكشفية

 

 الجيوشيد. إيمان 

شكري اسماعيل محمود 

 اسماعيل
A6 neurology 6/10/2018 8/12/2018 التأخر في التسجيل 

 م. سارة مصطفي 

 

 

 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        
 سق التدريب العمليمن                                                                                         

 ايمان الجيوشيد/                                                                                                                  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (اول رمي)تم 2018/2019خطة معالجة التعثر االكاديمى اثناء التدريب العملى للعام الجامعى 

 مكان التعثر اسم الطالب

 سبب التعثر

 

 رعاية القسم

 الدرجة

 

 

 مواعيد التدريب العملى النتيجة

 الساعة التاريخ

 عمر محمد محمود جاد  

Surgery 

 مرضى )والدة(

 النجاح 14.5 ص9 14/5/2016

Oncology 15/5/2016 9النجاح 11.5 ص 

Lab2 15/5/2016 )ظهرا 12,30 )مسائى  ........... 

Medical 1 16/5/2016 9النجاح 13 ص 

Neuro 15/5/2016 9النجاح 14 ص 

 محمد محمد متبولي زاهر

ICU 

 مرضى

 النجاح 12 ص9 14/5/2016

H.R 15/5/2016 9النجاح 13.5 ص 

Lab 1 15/5/2016 )النجاح 6 ظهرا 12,30 )مسائى 

Dialysis 15/5/2016 9النجاح  ص 



 

 

 مكان التعثر اسم الطالب

 سبب التعثر

 

 رعاية القسم

 الدرجة

 

 مواعيد التدريب العملى النتيجة

 الساعة التاريخ

شكري اسماعيل محمود 

 اسماعيل

Medical 1 

 مرضى )والدة(

 النجاح 13.5 ص9 16/5/2016

Oncology 8/5/2016 9النجاح 11 ص 

H.R 15/5/2016  9النجاح 14 ص 

ICU 16/5/2016 9النجاح 14 ص 

Lab 1 

  

 النجاح 6 ظهرا 12,30 )مسائى( 15/5/2016

 اسالم شوقى مصطفى

Oncology 

 مرضى )والدة(

 النجاح 15 ص9 11/5/2016

Medical 3 14/5/2016 9النجاح 14.5 ص 

 النجاح 15 ص9 11/5/2016 مرضى )والدة( Oncology اسماء عاطف الدسوقى



 النجاح 13 ص9 18/5/2016 مرضى )والدة( Medical 1 اميرة احمد شحاته

 

 رئيس القسم


