
 

 

 

 خطة الطالب المتعثرين بقسم تمريض األطفال

 الثاني رميالت

 م 2019-2018للعام الجامعي 

 
 

 

 



 

 األطفالبقسم تمريض  خطة الطالب المتعثرين

 

 ( طالب 193:  )  2019 -18 الجامعيللعام (  الثانيالترم ) خالل عدد الطالب اإلجمالي  -

 خالل التدريب العملي. طالب (16)  :  عدد الطالب الغائبين -

 % 8.2النسبة المئوية لعدد الطالب الغائبين:   -

 ( طالب10بعذر: )  عدد الطالب الغائبين -

 ( طالب6بدون 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

 

A3 Out patient 

nursery 

ICU 

High risk  

 

NEURO 

 

23-25/2/2019 

2-4/3/2019 

9-11/3/2019 

11/3/2019 

    

 

 تاخر في التسجيل

 تاخر في التسجيل

 مليون 100تنظيم حملة 

 صحه

رحلة المشاهدة المشاركة في 

لمسابقة ابداع الموسم 

علي مسرح وزارة  السابع

  الشباب والرياضة

20/4/2019 

 

 

8/4/2019 

20/4/2019 

 م.م. دعاء وادي

 مني رفعتم.م. 

 اسماء صبريم. 

 م.م.احمد صالح

 سمر الزياديم.م. 

 ريهام السعيد د.

م.م. محمود عبد 

 الباسط

 



Lab  18/3/2019 اعداد مهرجان االسرالطالبية 

 A9 M2 نورهان ايمن عبد الرحمن

M1 

surgery 

Oncology 

Neuro 

11/3/2019 

4/3/2019 

1/4/2019 

20/4/2019 

30/3/2019 

رحلة المشاهدة المشاركة في 

لمسابقة ابداع الموسم 

ع علي مسرح وزارة الساب

 الشباب والرياضة

 في تدريبات االشتراك

 لمهرجان المسرحيا

 هند وجيهم.م.  6/5/9201

 م.م عزه عبد الرازق

 م.م. امل رضا 

 م.م مي عادل

عبد م.م. محمود 

 الباسط

 

في مهرجان  المشاركة A10 Oncology 1/4/2019 هبه محمد عبد الحميد

 األسمار

  م.م. مي عادل 8/4/2019

المشاركه في المؤتمر  A7 Oncology 11-12/3/2019 غاده محمد نجيب

السنوي الحادي عشر 

لالعجاز العلمي في القرءان 

 والسنه

  م.م. مي عادل 1/4/2019

في برنامج ريادة  المشاركه A10 Oncology 7-9/4/2019 زكريا والء محمود محمد

االعمال الذي يقدمه المركز 

 الجامعي للتطوير

  م.م. مي عادل 22/4/2019

م.م. محمود عبد  20/4/2019 تربيه عسكريه A1 NEURO 27/3-10/4/2019 احمد حلمي شعبان

 الباسط
 

م.م. محمود عبد  20/4/2019 عسكريهتربيه  A1 NEURO 27/3-10/4/2019 احمد حمدي السيد

 الباسط
 

 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        



 سق التدريب العمليمن                                                                                         

 ايمان الجيوشيد/                                                                                                                  
 جامعه المنصورة  

 كليه التمريض   

 قسم تمريض األطفال

  فوزية السيد علي ابوسعد الدكتورة / األستاذةالسيدة 

 تمريض األطفالرئيس قسم 

 تحيه طيبه وبعد ..........  

. قد تغيبوا عن 2018/2019 الجامعيللعام  الثاني الدراسيلمادة تمريض األطفال للترم  المعتمدة( نظام الساعات   (Bبالمجموعة  نأسمائهم والمقيدو التالينحيط  علم سيادتكم بان الطالب 

لهؤالء الطالب الستكمال عدد الساعات المعتمدة الخاصة بالتدريب  كاديميأ. لذلك سيتم عمل خطه تعثر  األنشطة الطالبية والتأخر في التسجيلللمشاركة في  والمعملي كييكليناإلالتدريب 

 والعملي :كي يكليناإل

 

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

 اميرة علي محمد

 

 

B ICU 6/3/2019 

 

  م.م. احمد صالح 6/5/9201 يعذر مرض



 B ICU 6/3/2019 مي رضا جاد رمضان

 

 100تنظيم حملة 

 صحة مليون

  م.م. احمد صالح 22/4/9201

Harouna Yusuf B HR 

Dialysis 

27/2/2019 

13/3/2019 

 تأخر في التسجيل

 تعارض في المقررات

8/4/2019 

21/4/2019 

 سمر الزياديم.م.

 م.سارة مصطفي

 

 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        
  منسق العملي                                                                                          

                                                                                                                 ايمان الجيوشيد/                                                                                                                     
 

                 

 


