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 التقرير السنوي لقسم

 )تمريض األطفال(  

 

 عن العام الجامعي

 م2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة  عن القسم:

تمريض  رمقرقوم بتدريس ي الذىكلية التمريض ب العلمية  يعتبر قسم تمريض األطفال من األقسام

، ويهدف 2002, ومقرر تمريض األطفال الئحة  الثالث الئحة الساعات المعتمدة لطالب المستوى األطفال

  ةلتمريضيالمهارات والمعلومات واالتجاهات الالزمة لتقديم الرعاية ا الطالبإلى إكساب  المقررهذا 

 التثقيف عطاءإو  منذ الميالد وحتى مرحلة المراهقة المختلفة النمو حلرام خالل لألطفال األصحاء والمرضى

ذا فال, هكما يقوم القسم أيضا باإلشتراك فى تدريس مقررى طب وجراحة أط، الصحى ألسر هؤالء األطفال

عتمدة, ات المالثانى الئحة الساعباإلضافة إلى تدريس مقرر مهارات التعامل مع الثقافات لطالب المستوى 

   ذوى الثقافات والعادات المختلفة.والذى يهدف إلى تقديم التثقيف الصحى لألطفال واسرهم 
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 أوالً: أعضاء هيئة التدريس:

 أستـــــاذ أستــــاذ مساعـــد مــــــــدرس عدد

 د. ليلى أبو سالم )مدرس متفرغ(  .1
 حسن ا.م.د/ رباب السيد

 فوزيه السيد أبو سعدد/ أ.

 هدى نافعد.   .2

 أ.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد ماجدة أحمد عبد العزيزد.   .3

 أ.م.د.فاطمه فتحى أمين د. سحر فاروق هاشم  .4

5.  
 

  حمدأد. جيهان النبوى 

  محمد د. بشرى عطيه  .6

  د.عهود يوسف الشيخ  .7

  د.أميمه مصطفى أبو سمرة  .8

  د. جوهرة جاد سليمان  .9

  د. إيمان عبد السميع الجيوشى  .10

  سعيد د. دعاء عبد الجواد  .11

  ريهام  السعيد حشاد. د  .12

  غادة جمال بدوى. د  .13

 

 

 ثانياً: معاونو أعضاء هيئة التدريس:

 أخصائـــي معيــــدة مـــدرس مساعد عدد

 م. سارة مصطفى حمزة م.م. نجوى ابراهيم عبد الجليل  .1

 ال يوجد

 م. عزة عبد الرازق محمد الزيادىم.م. سمر   .2

 م. اسراء علوان م.م. دعاء وادى  .3

 م. دعاء ابراهيم م.م.أحمد صالح على  .4

 م.أسماء صبرى عطيه م.م.هند وجيه ابو زيد  .5

 م. إسراء حسن ابراهيم م.م.محمود عبد الباسط المتولى  .6

  م.م.مي عادل التهامى  .7

  م.م. امل رضا منسى  .8

  رفعتمنى م.م.   .9
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 ثالثاً: التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه:

 أوال: الماجستير:

 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الحالة

توحيد القيمة المعيارية لمقياس  نوفلايمان فتحى 

التطور العصبى بيلى 

االصدار الثالث لالطفال 

المصريين الطبيعين الرضع 

 والدارجين 

 أ.م.د / رباب السيد

 د/ سحر فاروق
ديسمبر 

2015 

اإلنتهاء فى مرحلة 

 من الرسالة

 

تاثير اماكن ادخال انبوب  نشوى عادل عنتر

التغذية المعدية واوضاع 

االطفال ناقصى النمو على 

 المتبقى المسحوب من المعدة 

 أ.م.د / رباب السيد

د. رحاب السيد عبد 

 العزيز

 

فبراير 

2016 

 تمت المناقشة بنجاح

 

معلومات الممرضات العلمية  سلوى طلعت السيد

عن امان االطفال حديثى 

الوالدة باستخدام االجهزة 

الوريدية للوقاية من االخطاء 

 الدوائية 

 ا.د فوزية السيد ابو سعد

 د/ سحر فاروق

 

اغسطس 

2016 

اإلنتهاء فى مرحلة 

 من الرسالة

 

معلومات وممارسات  شيماء عبد هللا عطوة 

الممرضات نحو التهوية 

 التذبذبية عالية التردد 

 ا.د فوزية السيد ابو سعد

 ا.م.د محمد العاصمى

 د/ سحر فاروق

اغسطس 

2016 

 تمت المناقشة بنجاح

 

وداد محمد السيد 

 حجازى

معلومات ومهارات 

الممرضات عن الرعاية 

باالطفال حديثى الوالدة 

المتصلين بالتنفس الصناعى 

 المصابين بصعوبة التنفس 

 ا.د فوزية السيد ابو سعد

 

اغسطس 

2016 

 تمت المناقشة بنجاح

 

هند عبد الهادى 

 صالح 

تاثير تطبيق بروتوكول 

استرشادى على معلومات 

الممرضات عن المتطلبات 

 الغذائية للمواليد ناقصى الوزن

 أ.م.د / رباب السيد

 د. ماجدة عبد العزيز
ابريل 

2017 

فى مرحلة تجميع 

 البيانات
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تأثير قصة هزلية تعليمية عن  سارة مصطفى 

توجيه ما قبل الجراحة على 

مستوى المعلومات والقلق لدى 

 األطفال الخاضعين للجراحة

 أ.م.د / رباب السيد

 
يناير 

2019 

 مرحلة عملفى 

جمع  أدوات إعداد

 البيانات

فعالية الجلسات التعليمية  عبدالرازق عزة محمد

للممرضات حول اإلكتشاف 

المبكر لعالمات الخطورة على 

 النتائج اإلكلينيكية لألطفال بعد

 جراحة القلب المفتوح

 ا.د فوزية السيد ابو سعد

 د/ إيمان عبد السميع

سبتمبر 

2019 

فى مرحلة عمل 

أدوات جمع إعداد 

 البيانات

 

تأثير تطبيق برنامج تعليمي  امنية ياسر ابراهيم 

عن القسطرة الوريدية الطرفية 

المركزيه علي معلومات 

وممارسات الممرضات 

ونتائجها علي االطفال حديثي 

 الوالدة

سبتمبر  ا.د فوزية السيد ابو سعد

2018 

 

فى مرحلة إعداد 

 أدوات البحث

سعيده ربيع عبد 

 احمدالنبى 

دراسه تاثير الكانجارو )االم 

الكانجارو( والجلوكوز الفمى 

للتحكم فى االلم بين االطفال 

حديثى الوالده الخدج داخل 

الرعايه المركزه لحديثى 

 الوالده

 أغسطس ا.د فوزية السيد ابو سعد

2017 

فى مرحلة كتابة 

النتائج بعد عمل 

 اإلحصاء

سلوى طلعت السيد 

 ابراهيم حموده

 

معلومات الممرضات العمليه 

عن امان االطفال حديثي 

الوالده باستخدام االجهزه 

الوريديه للوقايه من 

 االخطاءالدوائيه

 أغسطس ا.د فوزية السيد ابو سعد

2016 

 تمت المناقشة

أمل شكرى رضوان 

 السيد 

ردود فعل اآلباء وانعكاسها 

على السلوك الخارجى 

لألطفال فى مرحلة الطفولة 

 المبكرة 

 ا.م.د. فاطمة فتحى 

 د. سحر فاروق 

فى مرحلة اعداد  2019

 أدوالت البحث
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 ثانياً: الدكتوراه:

 

تاريخ  السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب

 التسجيل

 الحالة

فاعلية محلول السكروز بالفم  رشا فوزى 

مقارنة بالرضاعة الطبيعية 

كتدابير لعالج الم الرضع اثناء 

 التحصين 

 أ.د فوزية السيد ابو سعد

 د. ماجدة عبد العزيز

Donna Dawling 

إجتازت  م2014يوليو 

إختبار 

 الدكتوراة

 

تاثير برنامج العناية التنموية  سمر محمد الزيادى 

على المرتكزة على االهل 

الممرضات العامالت بوحدات 

 حديثى الوالدة

 ا.د/ وفاء عوده

 ا.د محمد الغزالى 

 أ.م.د / رباب السيد

إجتازت  2014ابريل 

إختبار 

 الدكتوراة

نجوى ابراهيم عبد 

 الجليل

تاثير برنامج تطويرى على مدى 

اداء الممرضات معايير جودة 

التمريضية لالطفال الرعاية 

 حديثى الوالدة

 راندا عدلى ا.م.د /

 ا.د هشام عبد الهادى

 د. ماجدة عبد العزيز

إجتازت  2011يناير 

إختبار 

 الدكتوراة

تحسين اداء الممرضات تجاه  دعاء السيد وادى

العالج غير الدوائى لاللم عند 

االطفال فى وحدة العناية 

 المركزة لحديثى الوالدة

 ا.د شادية السالب

 ا.م.د / راندا عدلى

 د. ماجدة عبد العزيز 

سبتمبر 

2011 

إجتازت 

إختبار 

 الدكتوراة

تاثير البرنامج المخطط للعب  فاطمة مفرح

كتدخل تمريضى للحد من الم ما 

بعد الجراحة لالطفال الخاضعين 

 لجراحات البطن

 أ.م.د / رباب السيد

 د/ عهود يوسف الشيخ

 

اغسطس 

2014 

فى مرحلة 

إجتياز 

إختبار 

 الدكتوراه

فاعلية العالج بالتبريد الفموى  عادلمى 

المنكه مقابل غسول الفم على 

منع وعالج التهاب الفم الناتج 

 عن العالج الكيماوى

 أ.د فوزية السيد ابو سعد

 

ديسمبر 

2018 

فى مرحلة 

تجميع 

 البيانات

فعالية تطبيق حزمة التعلم عند  هند وجيه ابو زيد

إستخدام المضادات الحيوية 

األطفال المصابين ألمهات 

 بعدوى الجهاز التنفسى العلوى

فوزية السيد ابو  أ.د /

 سعد

 ماجده عبد العزيزد.

فى مرحلة  2018مارس 

كتابة النتائج 

بعد عمل 

 اإلحصاء

تأثير التدخالت التعليمية عن  امل رضا منسى

متالزمة ما بعد العناية المركزة 

على معلومات وممارسات 

لألطفال مقدمى الرعاية الصحية 

 المرضى

 أ.م.د / رباب السيد

 د. عهود الشيخ

أغسطس 

2018 

فى مرحلة 

إعداد أدوات 

 البحث

تأثير برنامج تمرينات األطراف  منى رفعت

العليا ألطفال الحروق على 

تحسين معلومات وممارسات 

 فوزية السيد ابو سعد /.دأ

 د. جوهرة جاد سليمان

مرحلة فى  2019يونيو 

إعداد أدوات 

 البحث
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 الممرضات ونتائج األطفال

تأثير برنامج تعليمى من أساليب  أحمد صالح على

العالج السلوكى على معلومات 

وممارسات آباء األطفال ذوى 

 التوحد

 أ.م.د / رباب السيد

 د. بشرى عطية 

 

أغسطس 

2017 

فى مرحلة 

إعداد أدوات 

 البحث

برنامج استرشادى لالمهات  نعمة صالح

اطفالهم لتحسين جودة حياة 

 المصابين بعيوب القلب الخلقيه

 أ.م.د / رباب السيد

 ماجدة عبدالعزيزد/ 

فى مرحلة  2014اكتوبر 

انهاء 

 الرسالة

تاثير برنامج تعليمى قائم على  وجنات محمد

الدليل عن رعاية جراحة القلب 

المفتوح لالطفال على كال من 

 الممرضات ونتائج المرضى

 أ.د فوزية السيد ابو سعد

 أ.م.د / رباب السيد

 د/ سحر فاروق

 

 سبتمبر

2015 

 

فى مرحلة 

إجتياز 

إختبار 

 الدكتوراه

تاثير برنامج تعليمى لمهات  رضا محمد عبد الحليم

االطفال المصابين بالتهاب االذن 

الوسطى على منع تكراره 

 بمستشفى الزقازيق الجامعى

 .د فوزية السيد ابو سعدا

د. رحاب السيد عبد 

 العزيز

اغسطس 

2015 

فى مرحلة 

إجتياز 

إختبار 

 الدكتوراه

ايمان وردانى 

 عبدالعال محمد

 

فعالية برنامج تعليمي على 

معلومات وممارسات األمهات 

من أجل الوقاية من متالزمة 

 موت الرضع المفاجىء

 ا.د فوزية السيد ابو سعد

 

ديسمبر 

2018 

 

 

فى مرحلة 

تجميع 

 البيانات

 

 شارك أو يشارك القسم في إعدادها التى ابعاً: المؤتمرات العلميةر

 

 تاريخ االنعقــاد مكان انعقاد المؤتمر اسم المؤتمــر اسم عضو هيئة التدريس

 ابوسعد  السيد ا.د. فوزية

   حسن ا.م.د. رباب السيد

 أ.م.د. فاطمه فتحى أمين

 د. هدى نافع

 د. ماجدة عبد العزيز

 د. سحر فاروق هاشم

 د. جيهان النبوى

 الشيخ د. عهود يوسف

 د. بشرى عطية

 د. جوهرة جاد سليمان

 د. إيمان  الجيوشى

 د. دعاء عبد الجواد سعيد

 

 لثالمؤتمر الثا

 للدراسات العليا

 

المؤتمر الدولى 

الخامس لكلية 

 التمريض

 

 

 –كلية التمريض 

 جامعة المنصورة

 

 –كلية التمريض 

 جامعة المنصورة

 

 

13/2/2019 

 

 

11-14/4/2019 
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 التي شارك أو يشارك القسم في إعدادها: العملورش خامساً: 

 تاريخ االنعقــاد مكان انعقاد المؤتمر ورشة العملاسم  اسم عضو هيئة التدريس

 ابوسعد  السيد ا.د. فوزية

   حسن ا.م.د. رباب السيد

 أ.م.د. فاطمه فتحى أمين

 د. هدى نافع

 د. ماجدة عبد العزيز

 د. سحر فاروق هاشم

 أحمدد. جيهان النبوى 

 د. عهود يوسف الشيخ

 د. بشرى عطية

 د. جوهرة جاد سليمان

 د. إيمان  الجيوشى

 د. دعاء عبد الجواد سعيد

ورشة عمل عن  -

أخالقيات البحث العلمى 

المؤتمر  على هامش

 للدراسات العليا لثالثا

 

ورشة اعداد وتنفيذ  -

:عمل عن   

 OSCE 

 

 Blue Print 

 

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

 

 

 

 

جامعة  –كلية التمريض 

 المنصورة

13/2/2019 

 

 
 

 

 

 2018نوفمبر 

 

 

 2018ديسمبر 

 

 م: 2018/2019سادساً: المهمات والزيارات العلمية التي تمت وأيضاً المدرجة حتى العام الجامعي 

 

 د. عهود الشيخ ) مهمة علمية الى رومانيا , تبادل ثقافى(

 ) بعثة اشراف مشترك (م.م رشا فوزى 

 

 

 سابعاً: المشروعات البحثية الجاري العمل بها والمتعاقد عليه بالجامعة"

 

 ال يوجـــــد

 

 ثامناً: األساتذة األجانب الزائرين:

 

 ال يوجـــــد

 

 

 تاسعا: المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم:

 الفرقة / المكان المقرر اسم عضو هيئة التدريس

ا.د/ فوزية السيد ابو 

 سعد

 تمريض اطفال

 

 تمريض اطفال متقدم

 

 مهارات التعامل مع الثقافات

 

عام  تمريض أطفال ندوات فى

 تخصصىو

 التطورنمو ومراحل ال

 -كلية التمريض -ساعات معتمدة -ثالثال المستوى

 كفر الشيخ امعةج

جامعة  –تمريض الكلية  –ماجستير تخصصى

 المنصورة

 امعة ج – كلية التمريض –المستوى الثانى 

 المنصورة

 المنصورةجامعة   - تمريضالكلية  -دكتوراه 

 

ساعات  –الفصل التمهيدى  –البرنامج المكثف 
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 تمريض أطفال

 

 طب أطفال 

 جامعة المنصورة  –كلية التمريض  –معتمدة 

 –المعهد الفنى للتمريض   - البرنامج التجسيرى

 جامعة المنصورة

 -معتمدةساعات  -) تيرم صيفى( المستوى الثالث

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 ا.م.د/ رباب السيد حسن

 

 

 

 تمريض االطفال

 تمريض أطفال

 

 اسعافات اولية للطفل

استراتيجيات التدريس في 

 التمريض

 اتجاهات حديثة في التمريض

 

 استراتيجيات التدريس

 لمعهد الفنى الصحي بتفهنا ا

كلية التمريض  -ساعات معتمدة -المستوى الثالث

 جامعة المنصورة

 رياض أطفال

 كلية التمريض جامعة المنصورة -تمهيدي ماجستير

 

كلية التمريض جامعة  -تخصصي ماجستير

 المنصورة

كلية التمريض جامعة  -تخصصي ماجستير

 المنصورة

 تمريض أطفال أ.م.د/ فاطمه فتحى أمين

 

 علم نفس الطفل التربوى

علم نفس الطفل وذوى 

 اإلحتياجات الخاصة

إتجاهات حديثة فى تمريض 

 األطفال

ندوات تخصصية فى تمريض 

 أطفال

كلية التمريض  -ساعات معتمدة –المستوى الثالث 

 المنصورة امعةج

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تمهيدى 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى 

 

 كلية التمريض ج المنصورة–دكتوراه تخصصى 

 تمريض أطفال متقدم د. ليلى أبو سالم

 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

 تمريض أطفال  د. هدى نافع

 طب أطفال

 

 تمريض أطفال متقدم

 2002ساعات معتمده والئحة  -المستوى الثالث

ساعات معتمده كلية التمريض  –المستوى الثالث 

 جامعة المنصورة

كلية التمريض جامعة  -ماجستير تخصصى

 المنصورة

 

 

د. ماجدة أحمد عبد 

 العزيز

 

 تمريض األطفال

 

 تمريض األطفال

 علم نفس الطفل

اتجاهات حديثة فى تمريض 

 األطفال

 

 تمريضال كلية –ساعات معتمدة  -التالت  مستوىال

 المنصورةجامعة 

 المنصورة –المعهد الفنى للتمريض 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى
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 د. سحر فاروق هاشم
 

 تمريض اطفال

 

 أطفال  طب 

 

 تطبيقات التثقيف الصحى

اتجاهات حديثة فى تمريض 

 األطفال

 دراسات سكانية

 

ية ساعات معتمدةكل -لثالمستوى الثا -ترم الثانى ال

 ج المنصورة -التمريض

-ساعات معتمدة كلية التمريض –المستوى الثالث  

 ج المنصورة

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى
 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

 مهارات التعامل مع الثقافات حمدد. جيهان النبوى أ

 جراحة أطفال

 دراسات سكانية فى تمريض

 األطفال

 اتجاهات حديثة فى تمريض 

 االطفال

 جراحة أطفال 

 كلية التمريض ج المنصورة –المستوى الثانى 

 كلية التمريض ج المنصورة -المستوى الثالث

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى 

 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى 

 

 -دةساعات معتم -المستوى الثالث ) تيرم صيفى(

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 تمريض األطفال د. عهود يوسف الشيخ

  

 تمريض األطفال

علم نفس الطفل وذوى 

 اإلحتياجات الخاصة

 تمريض أطفال 
 

جامعة  –كلية التمريض  – 2002الئحة قديمة 

 المنصورة 

 المنصورة –معهد الفنى للتمريضال

 المنصورة ج - تمريضالكلية – تخصصى ماجستير

 

 شربين –المعهد الفنى للتمريض 

 مهارات التعامل مع الثقافات د/ بشرى عطية

علم نفس الطفل وذوى 

 اإلحتياجات الخاصة

 تطبيقات التثقيف الصحى
 

 كلية التمريض ج المنصورة –المستوى الثانى 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

 

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى
 

 العملى تمريض األطفال نسقم ايمان عبد االسميعد. 

 دراسات سكانية

 

 المنصورة ج كلية تمريض – المستوى الثالث

 كلية التمريض ج المنصورة -ماجستير تخصصى

د/ دعاء عبد الجواد 

 سعيد

 تمريض األطفال

 

 استراتيجيات التدريس

كلية التمريض  -ساعات معتمدة -المستوى الثالث

 جامعة المنصورة

كلية التمريض جامعة  -تخصصي ماجستير

 المنصورة

 -ساعات معتمدة -المستوى الثالث ) تيرم صيفى( جراحة أطفال  غادة جمال بدوى 

 كلية التمريض جامعة المنصورة

 -ساعات معتمدة -المستوى الثالث ) تيرم صيفى( باطنة أطفال  ريهام السعيد حشاد 

 كلية التمريض جامعة المنصورة
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 عاشراً: الطالب المستفيدين من القسم:

 عدد الطالب اسم المقرر

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس إلى عدد 

 الطالب

 استمارة استطالع الرأي

 –تمريض األطفال )ساعات معتمدة( 

 كلية تمريض المنصورة

 رم أوليت 304

 رم تانىيت 193

3 :304 

193:3 
 

كلية  –تمريض األطفال )الئحة قديمة( 

 المنصورةتمريض 
2 2:2  

 رم أوليت 381 طب أطفال

 رم تانىيت 130

 تيرم صيفى 

2 :381 

130:2 

2 :105 

 

 ترم أول 382 أطفال جراحة

 ترم تانى 98

 تيرم صيفى 

2 :382 

2 :98 

2 :134 

 

 مهارات التعامل مع الثقافات
515 515:3 

 

المعهد الفني  –تمريض األطفال 

 للتمريض بالمنصورة
655 655:2 

 

 –) عام  تمريض االطفالندوات فى 

 دكتوراه - تخصصى(
2 2:3 

 

 ماجستير – أطفال متقدمتمريض 

 6:3 6 تخصصى
 

  للطفل  اسعافات اولية
1160 2 :1160 

 

 

 

 

 الحادي عشر: األنشطة التي شارك فيها القسم:

 التاريخ المكان المشارك النشاط

للدراسات  لثالمؤتمر الثا

 العليا 

الهيئة التدريس وأعضاء هيئة 

 بالقسم همعاونال
 2019 فبراير كلية التمريض

المؤتمر الدولى الخامس لكلية 

 التمريض

الهيئة أعضاء هيئة التدريس  و

 بالقسم همعاونال
 2019إبريل  كلية التمريض

ورشة عمل عن إعداد وتنفيذ 

OSCE 

الهيئة  أعضاء هيئة التدريس و

 بالقسم همعاونال
 2018 نوفمبر كلية التمريض

ورشة عمل عن إعداد وتنفيذ  

Blue Print  

الهيئة وأعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم همعاونال

قاعة المؤتمرات 

 بالكلية
 2018ديسمبر 
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 عشر: اللجان العلميه: الثالث

 

 : لجنة خدمة المجتمع -1

 

 : االول الفصل الدراسى

 

 النشاط

 

 القائم بالتنفيذ

 

 

 الفئة المستهدفة/ المكان

 

 الوقت

تمت مشاركة اعضاء هيئة التدريس  -1

 (1 بالقسم في القافلة الطبية )جسورالخير

 المتجهة إلى نخل والحسنه بوسط سيناء

 ا.د. فوزية السيد ابوسعد

 د. ماجدة احمد عبد العزيز

 االمهات واالطفال المرضي -

في عيادة االطفال والقسم 

الداخلي بمستشفي نخل التابعة 

 سيناء لوزارة الصحة بشمال

الكشف عن فيروس سى بين  -

 أهالى نخل والمدن المجاورة

 

 2018اكتوبر

 

تم عمل محاضرات  تثقيفية  -1

بمستشفي االطفال الجامعي اثناء 

 العملى عن: التدريب

 التشنجات في االطفال 

  التطعيمات 

 التسمم الغذائي 

  فرط الحركة وتشتت االنتباه في

 االطفال 

  الحقن باالنسولين 

 االطفال االسهال في 

 

طالبات المستوي طلبة و 

 الثالث )تمريض اطفال(

 

امهات االطفال  بمستشفي 

االطفال الجامعي بجامعة 

 المنصورة

 

الفصل 

الدراسى االول 

2018/2019 

تم اعطاء محاضرات تثقيفية  -2

 لالمهات واالطفال اثناء التدريب

 العملى عن:

 الغذاء الصحي المتوازن 

 صحة الفم واالسنان 

  البيئةنظافة 

 اهمية الرياضة 

 امان وسالمة الطريق 

   النظافة الشخصية والعناية بالقدم 

 

طالبات المستوي طلبة و

 الثالث )تمريض اطفال(

 

 

 

 

االمهات واالطفال بمركز 

 الطفولة رعاية وتنمية

 )حضانة الجامعة (

الفصل 

الدراسى االول 

2018/2019 

تم اعطاء محاضرة تثقيفية عن النمو  -4

والتطور الطبيعي في االطفال في مرحلة 

 ماقبل المدرسة  

 م. اسراء علوان

 

 

المعلمات  بمركز رعاية 

)حضانة  الطفولة وتنمية

 الجامعة

 2018 نوفمبر 
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تم اعطاء محاضرات تثقيفية   -5

 لالمهات عن:

 الحساسية في االطفال 

 امراض الدم في االطفال 

 

 د. ليلي ابو سالم

 

 

االمهات والمعلمات  بمركز 

 الطفولة رعاية وتنمية

 )حضانة الجامعة (.

 

 2018ديسمبر 

 

 

 

 الثاني : الفصل الدراسى 

 

أسماء الطلبة  اسم الموضوع

 المشاركين

 وقت التنفيذ القائم بالتدريب

  أنواع اللعب عند األطفال 

  التمييز بين األلوان 

  25/2/2019-23 م/ أسماء صبرى عطية   A 2مجموعة 

  كيفية  –النظافة الشخصية ) أهميتها

 كيفية غسيل األسنان( –غسيل اليدين 

  صندوق أدوات النظافة الشخصية 

 م.م/ منى رفعت إبراهيم  A3مجموعة 

 م/ أسماء صبرى عطية

2-4/3/2019 

  األعضاء الخارجية لجسم االنسان

 )مجسم(

  ) أهمية أعضاء جسم االنسان )قصة 

 م.م/ منى رفعت إبراهيم   A4مجموعة 

 م/ أسماء صبرى عطية

9-11/3/2019 

  النزالت المعوية عند األطفال وكيفية

 الوقاية منها) سكتش وبوستر (

 م.م/ منى رفعت إبراهيم   A5مجموعه 

 م/ أسماء صبرى عطية

16-18/3/2019 

  ( مكونات جهاز الكمبيوتر)مجموعه مجسمA6   م.م/ منى رفعت إبراهيم 

 م/ أسماء صبرى عطية

30/3-1/4/2019  
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نصورة(  مسنة  700)  بالمنصورة مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القوافل الطبية -2

 كاالتي:

 

 اوال : الهيئةالمعاونة: 

 

الفئة  المشاركين

 المستهدفة

 اليوم التاريخ المكان نوع النشاط

 م م /احمد صالح

 م م/ هند وجيه

 م/ اسماء صبري

المرضي 

القادمين لتلقي 

الرعاية 

 والعالج

 التوعية والتثقيف الصحي

عن مرض السكر وطرق  

حقن االنسولين وارتفاع 

 ضغط الدم 

وتقديم الرعاية  الصحية في 

 العيادات  للمرضي 

 االثنين 2019/ 18/2 جمعية الرحمة بجديلة 

 

م م /محمود عبد 

 الباسط

 م م/ امل رضا

 م م/ مي عادل

 م م/ دعاء وادي

 م/ اسماء صبري

 

المرضي 

القادمين لتلقي 

الرعاية 

 والعالج

 التوعية والتثقيف الصحي

 عن:

  مرض السكر وطرق

 حقن االنسولين

  اضرار اعطاء

 المضادات الحيوية

  كيفية قياس درجة

 الحرارة للطفل

  الدودة  الدبوسية

االطفال وطرق في 

 الوقاية منها

   وتقديم الرعاية

الصحية في 

 العيادات للمرضي 

جمعية خدمة المجتمع 

 المحلي بمنية سندوب 

 االربعاء 20/2/2019

 

 

 ثانيا : اعضاء هيئةالتدريس :

 

اسم عضو هيئة 

 التدريس

 مكان التنفيذ فترة التنفيذ النشاط

 

أ.د / فوزية السيد أبو 

 سعد

ر فعاليات القافلة الطبية جسور الخيالمشاركة في 

 ( من خالل:2)

 عقد ورشة عمل لممرضات المستشفي عن: -أ 

 -رعاية األطفال حديثي الوالدة بالمحضن  

 -تقييم العمر الرحمي للطفل حديثي الوالدة

 -الصفراء عند األطفال حديثي الوالدة ) أسبابها

طرق العالج المختلفة  –مضاعفاتها  –عالماتها 

والرعاية التمريضية المقدمة للطفل تحت جهاز 

 الضوئي(. العالج

 األحد

10/3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

مستشفي الطور المركزي 

 بمدينة الطور
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ن ة لطالبات المدارس اإلعدادية عتقديم التوعي -ب

النظافة الشخصية  –عالمات البلوغ للفتيات )

 .(للفتيات

 

تم استكمال ورشة العمل لممرضات  -ج

المستشفي عن صعوبة التنفس بين األطفال 

األساليب  -حديثي الوالدة )أسبابه وطرق عالجه(

المختلفة الغير دوائية للتعامل مع األلم بين 

 سوء استخدام المضادات –األطفال حديثي الوالدة 

 الحيوية بين األطفال.

 

ئص تدريب ممرضات وحدة الحضانة عن خصا -د

مو الطفل حديث الوالدة والفرق بين الطفل كامل الن

 والطفل المبتسر

  : أهم مشاكل األطفال حديثي الوالدة  (

طرق العالج المختلفة  –الصفراء أسبابها 

والرعاية التمريضية المقدمة للطفل تحت 

كيفية ضبط  –جهاز االشعاع الضوئي( 

المحضن الستقبال الطفل من حيث )درجة 

 لرطوبة واألكسجين (ا –الحرارة 

  المواصفات المثالية لتصميم وحدة

أجهزة  –أدوات  –الحضانة من) غرف 

 ومعدات( .

 

 اإلثنين

11/3/2019 

 

 

 

الثالثاء 

 واألربعاء

13-

12/3/2019 

 

مستشفي الطور المركزي 

 بمدينة الطور

 

 

 

رأس سدر مستشفي 

المركزي بمدينة رأس      

 سدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.م.د / فاطمة محمد 

 فتحي

 

سنة  800المشاركة في فعاليات القوافل الطبية 

 منصورة والمتجهة إلي المدارس.

 

 

 الثالثاء

19/2/2019 

 

مدرسة العلم واإليمان 

 بمنية سندوب

 

 د / ليلي ابو سالم

 

عن  اعطاء ندوة تثقيفية لألمهات والمدرسين 

 الحساسية وأمراض الدم في االطفال.

 

 

 2018ديسمبر 

 

حضانة جامعة المنصورة 

بمركز رعاية و تنمية /

 الطفولة

 

المشاركة في انشطة  الجمعية العلمية من خالل   د / هدي محمد نافع

  –تقديم الخدمات الصحية مثل : تحليل سكر 

تحليل فيرس س.الي جانب   –قياس الضغط 

 لكبار السن  التوعية صحية

 

تحليل فيرس   –قياس الضغط   –تحليل سكر 

 س.الي جانب التوعية الصحية  

 

سنة منصورة من خالل  800المشاركة في قافلة 

تقديم توعية صحية عن أمراض الجهاز التنفسي 

 

 األربعاء

28/11/2018 

 

 

 

 

 األربعاء

5/12/2018 

 

 

 –نادي السعادة بطلخا 

 دار المسنين

 

 

 

 

 

 موظفي وعمال الكلية
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 في األطفال.

 

 

 الثالثاء

19/2/2019 

 

 

مدرسة سيدي ياسين 

 اإلعدادية بالمنصورة

 

 د / سحر فاروق هاشم

 

 

 

 المشاركة في فعاليات القوافل الطبية ضمن

سنة منصورة للتوعية وتقديم  800االحتفال ب 

 الرعاية الصحية لألطفال المرضى وآبائهم 

 

 

 

 االثنين

18/2/2019 

 

 األربعاء

20/2/2019 

 

 

عيادة االطفال في جمعية 

 الرحمة بجديلة.

 

عيادة االطفال في جمعية 

تنمية المجتمع المحلي 

 بمنية سندوب بالمنصورة

 

 

د/ ماجدة  احمد عبد 

 العزيز

 

  

 

 

المشاركة في فعاليات القوافل الطبية ضمن  -

سنة منصورة للتوعية و  800االحتفال ب 

االشراف علي تقديم الرعاية الصحية لألطفال 

 المرضى وآبائهم. 

 

 

 المشاركة في انشطة  الجمعية العلمية من خالل -

  –تقديم الخدمات الصحية مثل : تحليل سكر 

تحليل فيرس س.الي جانب   –قياس الضغط 

 التوعية صحيةلكبار السن 

 

تحليل فيرس   –قياس الضغط   –تحليل سكر 

 .الي جانب التوعية الصحية  ىس

 

 االثنين

18/2/2019 

 

 

 االربعاء

20/2/2019 

 

 

 األربعاء

28/11/2018 

 

 

 األربعاء

5/12/2018 

 

العيادات الخارجية في 

 جمعية الرحمة بجديلة.

 

الخارجية في العيادات 

جمعية تنمية المجتمع 

 المحلي بمنية سندوب.

 

 

 –نادي السعادة بطلخا 

 دار المسنين

 

 

 

 موظفي وعمال الكلية

د / عهود يوسف 

 الشيخ

المشاركة في فعاليات القوافل الطبية ضمن  -

من خالل تقديم  سنة منصورة 800االحتفال ب 

لتوعية والتثقيف الصحي لألمهات حمالت  ا

واألطفال والعاملين بالجمعية عن أضرار تناول 

المضادات الحيوية في األطفال بدون وصفات 

مرض السكر اعراضه ومضاعفاته علي  –طبية 

كيفية اعطاء حقن  –كبار السن وعالجه 

كيفية قياس  –األنسولين وأماكن الحقن الصحيحة 

جة فال عند ارتفاع دردرجة الحرارة والعناية باألط

تنويه االمهات عن أهمية تحليل  –الحرارة 

فيتامين د وأهمية تناول عنصر الكالسيوم خاصة 

للسيدات بعد سن األربعين والمرضعات منهم وتم 

أيضا مناقشة مشكلة التغذية الغير صحيحة 

وتوضيح أهمية تناول طعام صحي ومفيد والبعد 

 عن الدهون الغير آمنة والسكريات .

 

 ناالثني

18/2/2019 

 

 

 

 

 األربعاء

20/2/2019 

 

 

 

 

 جمعية الرحمة بجديلة

 

 

 

 

 

جمعية تنمية المجتمع 

 المحلي بمنية سندوب.
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 د / جوهرة جاد

 

المشاركة في القافلة الطبية بالمنصورة من  -

خالل المشاركة في التثقيف الصحي للتالميذ 

والمدرسين والعاملين بالمدرسة عن العدوي 

ن بالدودة الدبوسية وكيفية الوقاية منها وأيضا ع

 العناية بالفم واألسنان لألطفال .

 

 الثالثاء

19/2/2019 

 

مدرسة سيدي ياسين 

 بالجالء

 

 لجنة الفاعلية التعليمية: 2

 

 ألطفالامقرر جراحة  -تم االنتهاء من مراجعة و تحديث توصيف مقررات القسم ) تمريض االطفال 

محتوي والثقافات( حيث قامت اللجنة بتحديث اهداف مهارات التعامل مع  –مقرر طب األطفال  -

ب الساليواأساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة واساليب التعليم والتعلم و

لس ها بمجالمستخدمه في التدريس و اساليب التقويم  لجميع المقررات السابق ذكرها وتم اعتماد

  24/3/2019القسم بتاريخ 

 رر مق -مقرر جراحة األطفال -تم توزيع محتوى مقررات القسم ) تمريض االطفال نظري وعملي

لقسم االثقافات( وذلك عن طريق وضع لجنة من اعضاء  مهارات التعامل مع مقرر –طب األطفال 

تم وكرها ذات السابق من قبل رئيسة القسم لكي تقوم تلك اللجنة بتحديث ومراجعة محتويات المقرر

 اعتمادها بمجلس القسم.

 .تم االنتهاء من عمل بنك االسئلة  لمقرر تمريض االطفال وتم اعتمادها بمجلس القسم 

 تابعة طالب ومالثقافات الكترونيا )عن طريق التعليم عن بعد( للمهارات التعامل مع تم تدريس مقرر

ء جابة عن اي استفسار لتوضيح اجزابهم للمقرر واالااعضاء هيئه التدريس عن مدى استيع

 المقرر بناءا على رغبة الطالب.

 ر طب مقر -مقرر جراحة األطفال -تم تجميع اراء الطالب في مقررات  القسم ) تمريض االطفال

تم  اءا عليهالثقافات( وتم تحليلها وعمل االجراءات التصحيحية وبنمهارات التعامل مع  –األطفال

 عمل خطة التحسين. 

  جراحه االطفال -طب االطفال -عرض انشطة الطالب لجميع مقررات القسم )تمريض االطفال تم- 

والمنعقد الثالث للدراسات العليا والبحوث  المؤتمر العلميالثقافات( من خالل مهارات التعامل مع 

 13/2/2019يوم 

 القسم واعالنها )عرضها( على صفحة القسم قررات تم تكريم الطالب المتفوقين ب 

http://nurfac.mans.edu.eg/current-news/1036-third-scientific-conference-for-postgraduate-studies-and-research
http://nurfac.mans.edu.eg/current-news/1036-third-scientific-conference-for-postgraduate-studies-and-research
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 ه جراح -طب االطفال -عة الورقة االمتحانية لمقرات القسم )تمريض االطفال تم عمل تقرير مراج

 الثقافات(  مهارات التعامل مع  -االطفال

  بناء على تقرير الورقة االمتحانية عمل االجراءات التصحيحية وخطة التحسينتم . 

 .تم عمل تقرير عن ماتم انجازة من مقترحات التحسين لمقررات القسم  

  

 :لجنة الدراسات العليا: 3

 

 تحديث توصيف برنامجى الماجستير والدكتوراة 

 برنامجي الماجستير والدكتوراه  ةعمل مصفوف 

  وتم اعتمادها الماجستير )التمهيدي والتخصصي( مقررات برنامج جميع توصيفات تحديث

  7/4/2019بالتفويض بتاريخ 

 لتخصصي( الماجستير )التمهيدي وا مقررات برنامج عمل المصفوفات الخاصة بتوصيفات 

 بتاريخ  وتم اعتمادها بالتفويض الماجستير )التمهيدي والتخصصي(  عمل تقارير مقررات برنامج

7/4/2019  

 7/4/2019وتم اعتمادها بالتفويض بتاريخ الدكتوراه  مقررات برنامج جميع توصيفات تحديث  

 الدكتوراه  مقررات برنامج عمل المصفوفات الخاصة بتوصيفات 

 الدكتوراة عمل تقارير مقررات برنامج   

 عمل تقرير برنامجى الماجستير والدكتوراة 

  جامعى ت العليا للعام الخطة تحسين مقررات الدراساماتم تنفيذه من مقترحات عن تقرير عمل

 داخل القسم العلمي 2019 -2018

 

 

 : المعوقـــات:الثاني عشر

 أخر بسب ت التأخير فى غلق باب التسجيل لمقررات الساعات المعتمدة مما يتسبب فى ارتباك العمل

 لمقرر تمريض األطفال اصةخ الحصول على قوائم الطالب النهائية المسجلين

  العملي  لتدريباعدم وجود أماكن كافية تستوعب األعداد الكبيرة للطالب بالمعامل فى الكلية وأماكن

 بالمستشفيات.

 .عدم وجود أدوات وأجهزة كافية فى معمل األطفال للتدريب العملي للطالب 

  طباعة أعمال القسم.عدم صالحية طباعة الكمبيوتر الخاصة بالقسم مما يسبب تأخير 
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 عشر: المقترحات: الثالث

 .إعداد خطة للقسم للتعامل مع المعوقات 

 ا يتيح اسي ممااللتزام بغلق باب التسجيل لمقرر تمريض األطفال فى وقت محدد من بداية العام الدر

تدريب الفرصة للحصول على قوائم نهائية بأسماء المسجلين والتجهيز لتوزيعهم على أماكن ال

 العملي

 اعدد الطالب المتزايدة. لمواكبةالمستشفيات فتح أماكن جديدة  للتدريب العملى ب 

 ي يب العملفى معمل األطفال بما يكفى احتياجات التدرالناقصة األدوات واألجهزة إعداد طلبية ب

 للطالب.

 جراء خاذ اإلوبالتالى ات القسمب إعداد خطاب للصيانة لعمل تقرير عن طباعات وآلة التصوير الخاصة

 المناسب لتصليحها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجودة ىمنسق

 د/ جيهان النبوى أحمد

  د/ جوهرة جاد سليمان

 

 ئيس القسمر                                                                                                

 

 فوزية السيد أبوسعدا.د /                                           


