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 رباب السيد حسن أ.م.د/ .2

 أ.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد  .3

 أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى  .4

 أبو سالم د/ ليلى يونس  .5
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 د/ غاده جمال بدوى .17

 

 

 

 



2 
 

 

 جامعة المنصورة                                        

 كلية التمريض

     قسم تمريض االطفال
   

 

)2020 -9Semester (201 First Work Plan of 

   2020 - 9201  ولألاالترم  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 

1 Hour credit hospital= 3 x 11weeks  
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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 helps the 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. 

  لترم.متحان نصف اإتحضير وتجهيز 

  متحان نصف الترم.إتصحيح 

 . متابعه حضور الطالب 

 . حضور لجنه الجداول الدراسية 

 . متابعه شؤون الجدول الدراسي 

  متحان نهاية الترم الدراسي.إتحضير وتجهيز 

  عملBlue Print .للمقرر 

 .تجهيز وتحضير االمتحان الشفوي 

 ضاء هيئه التدريسعمل توزيع اإلرشاد األكاديمي لطالب القسم علي السادة أع. 

 ل عن الجزء النظرىئومتابعه تنفيذ المحاضرات النظرى من قبل المس. 

 -:ألولا ترمال في المهام ههذ تنفيذ مسئول

   جوزفين عاطف عبد المجيد /أ.م.د .1

  جيهان النبوىد/  .2

             .                                                                      إيمان الجيوشىد/  .3
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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. Identify 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. 

c.4. Measures critically the outcomes of nursing activities. 

c.5. Document nursing care implemented. 

 

d- General and transferable skills: 

d.1. Work 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. 



  

 
 

5 

 مهام مسئولي الجزء العملي:

  تجهيز مجموعات الطالب للعملي 

  تجهيز وتوزيعclinical rotations 

 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 متابعه ع 

  رصد تقييم الطالب في متابعهclinical areas 

 اذا لزم مراجعه الكتاب العملي وعمل تحديثات وتعديالت علي المقرر 

 الموضوعي(  البنيويالنهائية )العملي  تحضير وتجهيز االمتحاناتOSCE  اوسكى(.األول للترم( 

  عمل تقرير شههرى مهن كهل supervisor علهىclinical areas  عهن سهير العملهى وتسهليمه إلهى المسهئول عهن

practical part  القسم رئيسإلى ومنه . 

  يقومsupervisor .بمهام مدرب العملى فى الظروف القهرية المقبولة 

 الجزء العملي: على تنفيذ اإلشرافعن  المسئول

 غاده جمالد/                دعاء وادى  /م.م   :)ساعات معتمدة ( التدريب العملي  منسق

  د/ جيهان النبوى         :   الئحة الساعات المعتمدة منسق شئوون البكالوريوس

 جوزفين عاطفد/  .أ.م             :       برنامج الدكتوراه ) ساعات معتمده ( مدير

 بشرى عطيهد/               :     برنامج الماجستير   ) ساعات معتمده ( مدير

 د/ سحر فاروق                 :        برنامج الدكتوراه ) الئحة قديمة (  مدير

 د/ سحر فاروق                      :برنامج الماجستير   ) الئحة قديمة ( مدير

 الدكتوراه :   مقررات وصيفت إعداد  لجنة 

 فوزية السيد أبو سعد  .د/أ .1

 حسن  أ.م.د/ رباب السيد .2

 أ.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد .3

 أ.م.د/ فاطمه فتحى أمين  .4

 د/ سحر فاروق هاشم  .5
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 : ماجستيرلجنة  إعداد  توصيف مقررات   ال   

 د/ هدى نافع  .1

 د/ ماجده عبد العزيز .2

 د/ جيهان النبوى .3

 د/ بشرى عطيه .4

 أميمه مصطفى أبو سمرةد/  .5

 د/ جوهرة جاد  .6

 د/ دعاء عبد الجواد .7

 :تدريسها بالترم االول ب يقوم القسم  المقررات الى  

 المقررات داخل الكلية :  : أوال   

   : نظري ساعات معتمدةالمسئول عن تدريس مادة تمريض األطفال   

   جوزفين عاطف عبد المجيد /ا.م.د -

  جيهان النبوى د/ -

  ) منسق المادة (     الجيوشى  إيماند/  -

  :2002 نظري الئحة قديمهالمسئول عن تدريس مادة تمريض األطفال    

 ) نظرى (           إيمان الجيوشى  د/ -

 عملى (منسق د/ ريهام حشاد                )  -

 طب األطفال الئحة قديمه:المسئول عن تدريس مادة  

 أميمه مصطفى د/    

 طب األطفال  : يس مادة المسئول عن تدر  

 د/ ليلى أبو سالم -

 عهود الشيخ د/  -

  . ) منسق المادة (       مصطفى د/ أميمه  -
 

 جراحة األطفال  : المسئول عن تدريس مادة    

 هدى نافع.د/  -

 ) منسق المادة (              د/ جوهرة جاد -

 :المسئول عن تدريس مادة الثقافات   

 بشرى عطية         /د -

 (المادةمنسق )      دة جمال بدوىد/ غا -

 :(اإلختيارىمادة التمريض األطفال )المسئول عن تدريس    

 ) منسق المادة (       د/ ماجده عبد العزيز -

 د/ سحر فاروق -

 د/دعاء عبد الجواد -
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 منسق مادة الفيزياء :   

 د/ ماجده عبد العزيز   -

 : مادة الطفيلياتمنسق    

 بشرى عطية   /د -

   الدراسات العليا : قرراتمدريس لالقائم بالت

    مقررات  الماجستير :: أوال 

 تمريض أطفال متقدم: .1

 فوزية السيد أبو سعد /أ.د -1

 د/ ليلى يونس أبو سالم -2

 د/ هدى محمد نافع  -3

 حلقات نقاشية فى تمريض أطفال: .2

 فاطمه محمد فتحى /أ.م.د -1

 ماجده أحمد عبد العزيزد/  -2

 جيهان النبوى أحمدد/  -3

 فل وذوى اإلحتياجات الخاصة:علم نفس الط .3

 محمد فتحى فاطمةأ.م.د/  -1

 د/ عهود يوسف الشيخ -2

 بشرى عطية محمد /د -3

 تطبيقات التثقيف الصحى فى تمريض االطفال: .4

 د/ سحر فاروق هاشم -1

 د/ بشرى عطية محمد -2

 إستراتيجيات التدريس فى تمريض األطفال: .5

 أ.م.د/ رباب السيد حسن  -1

 د/ جوهرة جاد سليمان -2

 فى تمريض االطفال مفاهيم حديثة .6

 أ.م.د/ رباب السيد حسن -1

 د/ سحر فاروق هاشم -2

 د/ جوهرة جاد سليمان -3

 :دراسة سكانية ومؤشرات حيوية فى الطفولة .7

 د/ جيهان النبوى أحمد -1

 د/ سحر فاروق هاشم -2
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 :    الدكتوراه الالئحة القديمةمقررات : أوال 

 -ندوات تمريضية فى مجال التخصص العام : .1

 السيد حسنأ.م.د/ رباب  -1

 أ.م.د/ جوزفين عاطف  -2

 ندوات تمريضية فى مجال التخصص الدقيق: .2

 أ.د/ فوزية السيد أبو سعد -1

 فاطمه محمد فتحى /أ.م.د -2

 : الساعات المعتمدة الدكتوراه الئحةمقررات ثانيا: 

 أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى-----الجوانب النفسية واالجتماعية في تمريض األطفال   .1

 أ.م.د/ رباب السيد-------------فى تمريض األطفال االتجاهات الحديثة  .2

 المد/ ليلى أبو س----أم.د/ فاطمه محمد فتحى ----------------------األمراض المزمنة فى األطفال  .3

 اطفعأ.م.د/ جوزفين ---------أ.م.د/ رباب السيد   ---------تمريض أطفال الحاالت الحرجه والطوارئ  .4

 أ.د/ فوزية السيد -----------------------------------اإلختيارى  المادة .5
 

  بالقسم: داريةاإلعمال األ مسؤلي    

                    ) منسق القسم اإلدارى (                   دعاء عبد الجواد /د -

   (المنسق اإلدارى) مساعد           إسراء                  م/   -

 م:بالقس االداريةعمال األمهام    

  كتابه خطابات القسم -

 كتابه مجلس القسم -

 .ستالم بريد القسم والوارد من خطابات األقسام العلمية واالداريه بالكليةإ -

                                                                                                                                                                                                                                                                           .ىاخر من مهام وأعمال إداريه اما يوكل إليه -

 مجلس قسم تمريض األطفال:تشكيل    

 ) رئيس المجلس (ا.د/ فوزية السيد أبو سعد                     -

 ) عضو (أ.م.د/ رباب السيد                                  -

 ) عضو (أ.م.د/ جوزفين عاطف                            -

 ) عضو (أ.م.د/ فاطمة أمين                                 -

 ) عضو (د/ ماجده عبد العزيز                              -

 ) عضو (                                د/ جيهان النبوى  -

 ) أمين المجلس (                أميمه مصطفى أبو سمرةد/  -

 ) عضو (                            د/ دعاء عبد الجواد  -

 :الجودة بالقسم  ىمنسق    

     نجوى إبراهيم /م.م. -

 سمر الزيادى /م.م. -

 مهام لجنه الجودة بقسم تمريض األطفال:    

 .الذاتية السنوية للكليةإعداد الدراسة  -

 .عمل التقارير السنوية للقسم -

 .مراجعة وتجديد البورتفيليو الخاص بقسم تمريض األطفال -
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 .إعداد وتنفيذ أعمال القسم الخاصة بوحدة ضمان الجودة واالعتماد -

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب      

 ) رئيس اللجنة (هدى نافع                    د/  -

  أبو سالم د/ ليلى -

                           د/ ماجدة عبد العزيز  -

                    جوهرة جادد/  -

 م.م/ منى رفعت ابراهيم  -
 

 :لجنة الدراسات العليا       

 ) رئيس اللجنة (        جوزفين عاطف عبد المجيدأ.م.د/  -

 د/ سحر فاروق هاشم -

    د/ بشرى عطيه -

                        د/ أميمه مصطفى أبو سمرة -

 رشا فوزى  /م.م. -

 أمل رضا م.م/  -

    م /اسماء صبري -

 اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم : لجنة تقييم الورقة

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

 أ.م.د/ رباب السيد حسن -

 أ.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد -

 أمين أ.م.د/ فاطمة فتحى -
 

  المقرر:  ملف لجنة 

 ( رئيس اللجنة)        د/ ماجدة عبد العزيز -

 م.م/ محمود عبد الباسط -

 م/ سارة حمزه -

 م/إسراء حسن -

 م/ دعاء كمال -
 

 لجنة مراجعة اإلمتحان العملى لتحديد المشكالت واإلجراءات التصحيحة:

 (رئيس اللجنة)             د/ جيهان النبوى -

 د/ عهود الشيخ -

     دعاء وادىم.م/  -
                                      

      :االمتياز بقسم تمريض األطفال ةلجن 

 (  منسق لجنة االمتياز)                  جوهرة جاد د/   -

لى مدار عمتيازأعضاء الهيئة المعاونة على ان يقوم كل عضو بمتابعة االفريق عمل من اعضاء هيئة التدريس وو 

 حسب الخطة الموضوعة دريبيةالسنة الت
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 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 -

 .زالتي تواجه الطالب أثناء سنة االمتياحل المشكالت  -

 .وضع خطه لتطوير عمل االمتياز بمستشفي األطفال -

 .حضور اجتماعات لجنه االمتياز -

 .حضور اللقاء العلمي لطالب االمتياز -

 معيار الدراسات العليا : 

 ) رئيس المعيار (            رباب السيدأ.م.د/  -

 د/ إيمان عبد السميع الجيوشي -

                                                   أحمد صالح م. م/  -

 مى عادل م.م/  -

 م/سارة حمزة -

 إسراء حسنم/  -

                   م/ دعاء كمال -

 لجنة التعليم اإلليكتروني :

  وادى دعاء  /م.م. -

         م.م/ هند وجيه  -

 لجنة خدمة المجتمع :    

                 ) رئيس اللجنة(                   سحر فاروق هاشمد/ -

  مه مصطفى أبو سمرةأميد/  -

 د/ دعاء عبد الجواد -

 م.م. محمود عبد الباسط  -

                    عزة عبد الرازق /م -

  سارة حمزة /م  -

 لجنة اإلرشاد االكاديمى   

 (منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسم)  إيمان الجيوشى                          د. -

 بالقسم.كل اعضاء هيئة التدريس المرشدين االكاديمين 

 لجنة المختبرات    

  دعاء وادى  /م.م. -

 هند وجيهم/ م. -

 م.م. مى عادل -

 م/ عزة محمد -
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 عضو عن القسم:  المكتبات :   لجنة 

    سمر الزيادى /م.م. -

 عضو عن القسم:  الجداول:    لجنة

  د/ أميمه مصطفى أبو سمرة -

  االعداد والتصحيح وتجميع الدرجات للمقررات:

 -:  ساعات معتمده أطفاللمادة تمريض ية االختبارات النهائ •

 -: Midtermاعمال االمتحان النظرى 

 سهبو األ فهيسهيكون وجيههان النبهوى      د/   جوزفين عاطف   ا.م.د/ د/    Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال  -

 او حسب الجدول المعلن بالكلية  السابع 

  جيهان النبوىد/            عاطف جوزفينا.م.د/      Midtermالمسئول عن مراجعة امتحان ال  -

 د/ إيمان الجيوشى                                                         

  لجيوشىد/ إيمان ا و    جيهان النبوى د/و   جوزفين عاطف .م.د. : أMidtermالمسئول  عن  تصحيح ال  -

  :Midtermال المسؤل عن رصد درجات  -

  م.م/ مى عادل    م/ عزة محمد عبد الرازق      م/ دعاء إبراهيم كمال       منى رفعت .م/ م     

 :  Midtermال المسؤل عن  مراجعة رصد درجات  -

       د عبد الباسط      محموم.م/ م.م. أمل رضا                                         إيمان الجيوشى  د/           

 أسماء م/            : Midtermال  غيابرصد المسؤل عن   -

 -:  OSCEاعمال امتحان العملى النهائى 

  -: OSCE امتحان العملى النهائى تنفيذالمسئول عن  -

                                 أحمد صالح.م./ م م.م/ دعاء وادى                    ريهام السعيد حشاد    /د          غاده جمال   د/  -

  -:  OSCEامتحان العملى النهائى  عةمراجالمسئول عن    -

                  أحمد صالح               .م./ م        م.م/ دعاء وادى              ريهام السعيد حشاد    /د جمال            غاده د/  -

  -: OSCE ال المسئول عن تجميع  ومراجعة  درجات  -

 جميع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم    -

  -: OSCE ال درجات  رصد ل عن المسئو -

      غادة جمال البدوى   /د -                       سمر الزيادى                   /م.م. -

 م.م/ محمود عبد الباسط المتولى           -: OSCE ال  غياب رصد المسئول عن  -

 اعات المعتمدة ()  طلبة الس final form of clinical rotation المسئول عن تجميع درجات 

        هيم منى رفعت إبرام. م /           هند وجيه         /م.م              نجوى إبراهيم      /م.م.
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        :-  final form of clinical rotation رصد درجات العملى المسئول عن

 م. أسماء            ريهام السعيد حشاد  /د           غادة جمال البدوى      /د           

  -( :  semester work )  رصد درجات  المسئول عن

 م.م/ محمود عبد الباسط المتولى               م.م/ أحمد صالح                  

 م.م. أمل رضا                         م. سارة             

  -المسؤل عن حصر الطالب المتعثرين من العملى :

 م.م/ دعاء وادى                   ريهام حشادد/             

 والعملي : المسئول عن غياب النظري

                            عزة محمد عبد الرازق م/ عملي :  

  إسراء حسن م/ :  نظري 

 :(  clinical area) عامة لكل درجات العملي للطالبالمراجعة لل لجنة

 م.م/ سمر الزيادى          عهود يوسف الشيخد/                    جوزفين عاطفا.م. د/     

  د/ ايمان عبد السميع الجيوشى               جيهان النبوى          د/      

 -:لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدةاالمتحان الشفوى النهائى  اعمال  

 عن إعداد أسئلة الشفوي:ل ئومسال -

  يوشى ايمان عبد السميع الج د/         جيهان النبوى د/  المجيد        جوزفين عاطف عبد   د/أ.م.

    لجيوشى د/ إيمان ا د/ جيهان النبوى       جوزفين عاطف عبد المجيدأ.م.د/ :مراجعة نهائية لكروت الشفوي -

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

   م. إسراء حسن             م.م/ منى رفعت إبراهيم              لتهامى مى عادل ام.م/       

  وي النهائي الشف المسئول عن  رصد درجات  -

 دعاء كمال /م                سارة مصطفى حمزة / م                    دعاء وادى        /م.م.                 

  -:ي وي النهائالشف درجات  مراجعةالمسئول عن   -

  د/ جوهرة جاد سليمان  -             نجوى إبراهيم    /م.م. -

 -:لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدة االمتحان النظرى النهائى عمال أ

 :النظرى النهائى المسئول عن تنفيذ امتحان -

 د/ إيمان الجيوشى       جيهان النبوىد/           جوزفين عاطف عبد المجيدأ.م.د/    

 :االمتحان النظرى النهائى مراجعة ول عن المسئ -

 د/ إيمان الجيوشى         جيهان النبوى د/          جوزفين عاطف عبد المجيد.م.د/ أ 

  2002نظري الئحة قديمه مادة تمريض األطفال  أعمال اإلمتحان النظرى

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ل ادة تمريض األطفالمومراجعته وتصحيحه ومراجعة رصد الدرجات

 إيمان الجيوشى /د          قديمة                                                                             الئحة 

 يوشىد/ إيمان الج        قديمةلمادة تمريض األطفال الئحة  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى 

 يوشىد/ إيمان الج       قديمةلمادة تمريض األطفال الئحة  النهائى إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى 
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  2002نظري الئحة قديمه مادة تمريض األطفال  أعمال اإلمتحان العملى النهائى

 د/ ريهام حشاد           

 -:لمادة طب األطفال ساعات معتمدة االمتحان النظرى النهائى عمال أ

 -األطفال ساعات معتمدة: طبلمادة نهائي رى الظامتحان النالمسؤل عن تنفيذ 

     أميمه مصطفى أبو سمرة د/ الشيخ                                    دد/ عهو  -

  -لمادة طب األطفال ساعات معتمدة:  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

    أميمه مصطفى أبو سمرة  د/                                     الشيخ دد/ عهو  -

  -لمادة طب األطفال ساعات معتمدة:  Midtermال  رصد درجاتالمسؤل عن 

 منى رفعتم.م/   -            أميمه مصطفى أبو سمرة  د/  -

  -لمادة طب األطفال ساعات معتمدة:  Midtermال  رصد غياب المسؤل عن 

 هند وجيه م.م/   -

 :لمادة طب األطفال يرم األول عن إعداد أسئلة الشفوي بعد مراجعة كروت الشفوي للتل ئومسال

  أميمه مصطفى أبو سمرة د/                                     د/ عهود الشيخ -

  د/ أميمه مصطفى أبو سمرة              :  د/ عهود الشيخمراجعة نهائية لكروت الشفوي -

 :ب األطفال لمادة طوتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس الشفوي ل عن عمل لجان ئومسال

 عزة محمد عبد الرازق /م                               م.م/ محمود عبد الباسط        

  -لمادة طب األطفال : وي النهائي الشف المسئول عن  رصد درجات  

  أسماءم/                                . أمل رضام.م         

  -:لمادة طب األطفال ئي وي النهاالشف درجات  مراجعةالمسئول عن  

 م. دعاء كمال                  الزيادى سمر  /م.م.       

 -:لمادة جراحة األطفال ساعات معتمدة االمتحان النظرى النهائى عمال أ

 -األطفال ساعات معتمدة: جراحةلمادة رى النهائي ظامتحان النالمسؤل عن تنفيذ 

    هدى نافع                      د/ جوهرة جاد                     د/               

  -األطفال ساعات معتمدة: جراحةلمادة   Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

                 هدى نافع                      د/ جوهرة د/               

  -ساعات معتمدة: األطفال جراحة لمادة   Midtermال  رصد درجاتالمسؤل عن 

          م. إسراء حسن                   د/ جوهرة جاد                

  -األطفال ساعات معتمدة: جراحةلمادة   Midtermال  رصد غياب المسؤل عن 

  دعاء كمال /م. -
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 :لمادة جراحة األطفال عن إعداد أسئلة الشفوي بعد مراجعة كروت الشفوي للتيرم األول ل ئومسال

                                                  هدى نافع                      د/ جوهرة جاد   د/            

 دعاء وادى  /م.م.         : مراجعة نهائية لكروت الشفوي

 :لمادة جراحة األطفال وتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس الشفوي ل عن عمل لجان ئومسال

 م/ أسماء صبرى عطية                  م/ سارة حمزة                  

  -لمادة جراحة األطفال :وي النهائي الشف المسئول عن  رصد درجات 

  إسراء حسنم.م/ محمود عبد الباسط                م/               

 .م/ أحمد صالح م     -لمادة جراحة األطفال:وي النهائي الشف درجات  مراجعةالمسئول عن  

 -:لمادة تمريض أطفال  )المادة اإلختيارى( االمتحان النظرى النهائى عمال أ

 -:)المادة اإلختيارى(األطفال  تمريضلمادة امتحان النظرى النهائي المسؤل عن تنفيذ 

 وادالج ماجده عبد العزيز                   د/ سحر فاروق                د/ دعاء عبدد/               

 -:)المادة اإلختيارى(األطفال  تمريضلمادة   Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

 جوادماجده عبد العزيز                   د/ سحر فاروق                د/ دعاء عبد الد/               

 -:)المادة اإلختيارى(األطفال  تمريضلمادة   Midtermال  رصد درجاتالمسؤل عن 

 وادماجده عبد العزيز                   د/ سحر فاروق                د/ دعاء عبد الجد/              

 -:)المادة اإلختيارى(األطفال  تمريض  Midtermال  رصد غياب المسؤل عن 

  دعاء كمال /م. -

 :-:رى(مادة اإلختيا)الاألطفال  عن إعداد أسئلة الشفوي بعد مراجعة كروت الشفوي للتيرم األول تمريضل ئومسال

 دماجده عبد العزيز                   د/ سحر فاروق                د/ دعاء عبد الجواد/            

 نجوى إبراهيم /م.م.                : مراجعة نهائية لكروت الشفوي

ة )المادطفال األ تمريضلمادة وتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس الشفوي عن عمل لجان  لئومسال

  إسراء حسنم/   ال                      دعاء كمم/       اإلختيارى(:

  -:)المادة اإلختيارى(األطفال  تمريضلمادة وي النهائي الشف المسئول عن  رصد درجات 

  أسماء صبرىم/                 مى  عادل              م.م/              

      -:)المادة اإلختيارى(األطفال  تمريضلمادة وي النهائي الشف  درجات مراجعةالمسئول عن  

 م.م/ أمل رضا                      نجوى إبراهيم  /م.م.           

 -:لمادة الثقافات  االمتحان النظرى النهائى عمال أ

   -:لمادة الثقافاتلمادة امتحان النظرى النهائي المسؤل عن تنفيذ 

     بشرى عطية     /د -

     د/ غادة جمال بدوى -

 :لمادة الثقافات  درجات أعمالرصد المسؤل عن 

 بشرى عطية         /د -

     د/ غادة جمال بدوى -

 م. عزة محمد عبد الرازق -
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 (2020  -9201)  ألولاخالل التيرم يئة التدريس بقسم تمريض األطفال هأعضاء مهام 

 التوقيع      المهام المكلف بها اسم العضو 

 رئيس مجلس القسم   أ.د/ فوزية السيد أبوسعد

 رئيس لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس 

 رئيس لجنة إعداد توصيفات مقررات الدكتوراه 

 تدريس مادة تمريض أطفال متقدم ماجستيرالئحة قديمة 

  )تدريس مادة ندوات تمريضية فى مجال التخصص الدقيق )دكتوراه

 د/ فاطمه محمد  فتحى أ./بالتبادل مع

 تدريس الماده اإلختيارى دكتوراه الئحة ساعات معتمدة 

 

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

 عضو لجنة إعداد توصيفات مقررات الدكتوراه   

 قة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوسرعضو لجنة تقييم الو 

 رئيس معيار الدراسات العليا  

 ات التدريس فى تمريض االطفال ماجستير الئحهةتدريس مادة إستراتيجي 

 قديمة

 تدريس مادة مفاهيم حديثة فى تمريض االطفال ماجستير الئحة قديمة 

 نههدوات تمريضههية  فههى التخصههص العههام الئحههة  تههدريس مههادة دكتههوراه(

 قديمة بالتبادل مع د/ جوزفين عاطف(

 مهادة  دكتهوراه تهدريسnew trends in pediatric nursing الئحهة 

 ات معتمدةساع

  اه مهادة دكتهورتهدريسcritical & emergency care  pediatric 

 د/ جوزفين عاطف ا.م. الئحة ساعات معتمدة بالتبادل مع

 

 برنامج مقررات الدكتوراه الئحة ساعات معتمدةمدير  أ.م. د/ جوزفين عاطف

 قة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوسرعضو لجنة تقييم الو 

 لقسم عضو فى مجلس ا 

   عضو لجنة إعداد توصيفات مقررات الدكتوراه 

  رئيس لجنة الدراسات العليا 

 تدريس مادة تمريض األطفال الئحة ساعات معتمده 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 لمادة تمريض األطفال الئحة ساعات معتمدهومراجعة رصد الدرجات 

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  ى النهائىإعداد ومراجعة اإلمتحان الشفو 

   ساعات معتمده

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى 

   ساعات معتمده

 مة )ندوات تمريضية فى التخصص العام الئحة قديتدريس مادة دكتوراه

 بالتبادل مع د/ رباب السيد(

 ساعات معتمده تمرض األطفال مراجعة عامه لدرجات العملى 

  تدريس دكتوراه مادةcritical & emergency care  pediatric 

 الئحة ساعات معتمدة بالتبادل مع ا.م د/ رباب السيد

 

   



16 
 

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

 عضو لجنة إعداد توصيفات مقررات الدكتوراه 

  وسعضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوري  

 مةتدريس مادة حلقات نقاشية فى تمريض االطفال ماجستير الئحة قدي 

 ئحة تدريس مادة علم نفس الطفل وذوى اإلحتياجات الخاصة ماجستير ال

 قديمة

  ندوات تمريضية  فهى التخصهص  الهدقيق  الئحهة  مادةدكتوراه  تدريس(

 قديمة بالتبادل مع أ.د/ فوزية السيد( 

  مهادة  تهدريس دكتهوراهpsychosocial aspects in pediatric  

nursing    

  و بالتبههادل مههع د / ليلههى أبههتههدريس مههاده األمههراض المزمنههة فههى األطفههال

  سالم

 عضو فى لجنة الفاعلية التعليمية  ليلى يونس ابو سالم /د

 تدريس ماة تمريض اطفال متقدم ماجستير الئحة قديمة 

  الئحة ساعات معتمده  مادة طب األطفال تدريس() 

  اطمه فد/ م.أ. تدريس ماده األمراض المزمنة فى األطفال بالتبادل مع

 محمد فتحى 

 

 التعليمية رئيس لجنة الفاعلية  د/ هدى محمد نافع

 عضو فى لجنة توصيف مقررات الماجستير 

 تدريس ماة تمريض أطفال متقدم ماجستيرالئحة قديمة 

 تدريس مادة جراحة أطفال 

  إعداد اإلمتحان النظرىmidterm  هائى وأسئلة الشفوى واإلمتحان الن

  لمادة جراحة األطفال 

 

رئههيس لجنههة مراجعههة اإلمتحههان العملههى لتحديههد المشههكالت واإلجههراءات   د/جيهان النبوى احمد

 التصحيحية

 عضو فى مجلس القسم 

 منسق شئؤن البكالوريوس الئحة ساعات معتمده  

  توصيف مقررات الماجستيرإعداد  عضو فى لجنة 

 مةيس مادة حلقات نقاشية فى تمريض االطفال ماجستير الئحة قديتدر 

  تههدريس مههادة دراسههات سههكانية ومؤشههرات حيويههة فههى الطفولههة ماجسههتير

 الئحة قديمة

 تدريس مادة تمريض األطفال الئحة ساعات معتمده 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 ساعات معتمده طفاللمادة تمريض األومراجعة رصد الدرجات 

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى 

   ساعات معتمده

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى 

  ساعات معتمده

 مراجعة عامه لدرجات العملى تمرض األطفال ساعات معتمده  
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 د/ سحر فاروق هاشم

 

 برنامج الماجستير الئحة قديمة يرمد  

 برنامج الدكتوراه الئحة قديمة مدير 

 منسق الدراسات العليا بالقسم 

 توصيف برنامج الدكتوراه الئحة ساعات معتمدة إعداد عضو لجنة 

 رئيس لجنة خدمة المجتمع 

 عضو لجنة الدراسات العليا 

 ر تدريس مادة تطبيقات التثقيف الصحى فى تمريض األطفال ماجستي

 الئحة قديمة

 تدريس مادة مفاهيم حديثة فى تمريض االطفال ماجستير الئحة قديمة 

  ماجسههتير  ومؤشههرات حيويههة فههى الطفولههةتههدريس مههادة دراسههات سههكانية

 الئحة قديمة

 تدريس مادة تمريض األطفال اإلختيارى 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 )اإلختيارى( تمريض األطفاللمادة ومراجعة رصد الدرجات 

 لمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى

 )اإلختيارى(  

 لمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى

 )اإلختيارى(  

 د/ ماجدة احمد عبد العزيز

 

 عضو مجلس القسم  

 رئيس لجنة ملف المقرر 

 صيف مقررات الماجستيرعضو فى لجنة  إعداد تو 

 عضو فى لجنة الفاعلية التعليمية 

 تدريس مادة حلقات نقاشية فى تمريض االطفال ماجستير الئحة قديمة 

 تدريس ومنسق مادة تمريض األطفال اإلختيارى 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 )اإلختيارى( لمادة تمريض األطفالومراجعة رصد الدرجات 

 لمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى

 )اإلختيارى(  

 لمهههادة تمهههريض األطفهههال  إعهههداد ومراجعهههة اإلمتحهههان النظهههرى النههههائى

 )اإلختيارى(  

 منسق مادة الفيزياء  

 

 برنامج الماجستير الئحة ساعات معتمدة مدير  د/ بشرى عطية محمد

   الماجستير الئحة ساعات عضو برنامج إعداد توصيف مقررات

 معتمده

 عضو فى لجنة الدراسات العليا 

 ئحة تدريس مادة علم نفس الطفل وذوى اإلحتياجات الخاصة ماجستير ال

 قديمة

  تدريس مادة تطبيقات التثقيف الصحى فى تمريض األطفال ماجستير

 الئحة قديمة

 تدريس مادة الثقافات 

 فات ورصد درجات أعمالإعداد اإلمتحان النظرى النهائى لمادة الثقا 

 



18 
 

 السنة

 منسق مادة الطفيليات 

 د/ عهود يوسف الشيخ

 

  عضههو لجنههة مراجعههة اإلمتحههان العملههى لتحديههد المشههكالت واإلجههراءات

 التصحيحية

 تدريس مادة طب األطفال 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 األطفال  ومراجعة رصد الدرجات لمادة طب

 األطفال  لمادة طب راجعة اإلمتحان الشفوى النهائىإعداد وم   

 لمادة طب األطفال إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى 

 ئحة تدريس مادة علم نفس الطفل وذوى اإلحتياجات الخاصة ماجستير ال

  قديمة

 مراجعة عامه لدرجات العملى تمرض األطفال ساعات معتمده 

 

 مجلس القسم أمين  د/ أميمه مصطفى أبو سمرة

 عضو برنامج إعداد توصيف مقررات الماجستير الئحة ساعات معتمده 

 عضو فى لجنة الدراسات العليا 

 عضو فى لجنة خدمة المجتمع 

 عضو فى لجنة الجداول 

 ساعات معتمده والئحة قديمة تدريس ومنسق مادة طب األطفال 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 األطفال  رصد الدرجات لمادة طبومراجعة 

 األطفال  لمادة طب إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى   

 لمادة طب األطفال إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى 

 

د/إيمان عبد السميع 

 ألجيوشي

 منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسم  

 عضو فى معيار الدراسات العليا 

  األطفال الئحة ساعات معتمدهمادة تمريض و منسق تدريس 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 لمادة تمريض األطفال الئحة ساعات معتمدهومراجعة رصد الدرجات 

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى 

   ساعات معتمده

 ئحةالدة تمريض األطفال لما إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى 

  ساعات معتمده

  مراجعة عامه لدرجات العملى تمرض األطفال ساعات معتمده 

 تدريس مادة تمريض األطفال الئحة قديمه 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

                                                                                  قديمة       لمادة تمريض األطفال الئحة ومراجعة رصد الدرجات 

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى 

 قديمة         

 ئحةاللمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى 

 قديمة       
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 د/ جوهرة جاد سليمان

 

 از منسق اإلمتي 

 عضو برنامج إعداد توصيف مقررات الماجستير الئحة ساعات معتمده 

 تدريس مادة إستراتيجيات التدريس فى تمريض االطفال ماجستير الئحهة 

 قديمة

 تدريس مادة مفاهيم حديثة فى تمريض االطفال ماجستير الئحة قديمة 

 تدريس مادة جراحة األطفال 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm ته وتصحيحه ومراجع

 األطفال  جراحةلمادة ومراجعة رصد الدرجات 

 األطفال  لمادة جراحة إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى    

 األطفال  جراحةلمادة  إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى   

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية 

 ةمعتمد مراجعة درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض األطفال ساعات  

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد 

 
 منسق القسم اإلدارى 

 عضو فى مجلس القسم 

 عضو فى لجنة خدمة المجتمع 

   عضو برنامج إعداد توصيف مقررات الماجستير الئحة ساعات

 معتمده

 تدريس مادة تمريض األطفال اإلختيارى 

  مسئول عن اإلمتحان النظرىmidterm  ومراجعته وتصحيحه

 )اإلختيارى( لمادة تمريض األطفالالدرجات ومراجعة رصد 

 لمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان الشفوى النهائى

 )اإلختيارى(  

 لمادة تمريض األطفال  إعداد ومراجعة اإلمتحان النظرى النهائى

 )اإلختيارى(  

 

 همنسق التدريب العملى لمادة تمريض األطفال الئحة ساعات معتد  د/ غادة جمال 

 تدريس  ومنسق مادة الثقافات 

 عمالإعداد اإلمتحان النظرى النهائى لمادة الثقافات ورصد درجات أ 

 السنة

 ومراجعة ورصد درجات  المسئول عن تنفيذ OSCE  , 

  رصد درجات العملىfinal clinical rotation 

 

 قديمةالتدريب العملى لمادة تمريض األطفال الئحة  نسقم  د/ ريهام حشاد  

  ر الطالب المتعثرين من العملى  حص 

 إمتحان  ومراجعة المسئول عن تنفيذ OSCE  

     رصد درجات العملىfinal clinical rotation 

 فالأعمال إمتحان العملى لطالب الالئحة القديمة لمادة تمريض األط 
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 (2020  -9201)   ول ألخالل التيرم ا بقسم تمريض االطفال المعاونةهيئة أعضاء المهام 

 التوقيع         المهام المكلف بها               اسم العضو      

 منسق الجودة بالقسم    م.م./ نجوى إبراهيم 

   مراجعة  نهائية لكروت الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال

 إختيارى

 الئحة ساعات مراجعة درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال 

  طفال اإلختيارىمعتمدة ومادة تمريض األ

    تجميع درجات العملىfinal clinical rotation  

 

 منسق الجودة بالقسم   سمر الزياديم.م./ 

 عضو فى لجنة المكتبات 

  رصد درجات    OSCE    

  مراجعة درجات الشفوى النهائى لمادة طب أطفال 

 مراجعة عامه لدرجات العملى تمرض األطفال ساعات معتمده 

 

 منسق التعليم اإللكترونى    لسيد  وادىدعاء  ام.م./ 

 منسق لجنة المختبرات 

  عضو لجنة مراجعة اإلمتحان العملى لتحديد المشكالت واإلجهراءات

 التصحيحية

 ةساعات معتمدالتدريب العملى لمادة تمريض األطفال الئحة  منسق  

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال ساعات معتمده 

  لكروت الشفوى لمادة جراحة أطفالمراجعة نهائية 

  من العملىحصر الطالب المتعثرين 

  إمتحان  ومراجعة عن تنفيذالمسئول OSCEلتمريض األطفال 

 

  عضو لجنة الدراسات العليا   رشا فوزى /م.م.  

 م.م/ مي عادل 

 

 عضو فى معيار الدراسات العليا 

 عضو لجنة المختبرات 

  رصد درجاتmidterm    ساعات معتمدةتمريض أطفال 

 مسئول عن عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب ماده تمريض أطفال 

 رصد درجات الشفوى النهائى تمريض أطفال إختيارى 

 

 م.م/ هند وجيه

 
 عضو لجنة التعليم اإللكترونى 

 عضو لجنة المختبرات 

  رصد غيابmidterm  لمادة طب اطفال 

    تجميع درجات العملىfinal clinical rotation 

 

 م.م/ احمد صالح 

 
 عضو فى معيار الدراسات العليا 

 مكلف بعمل ملف أنشطة للقسم العلمى 

  تنفيذ ومراجعة درجات إمتحانOSCE    

  رصد درجاتsemester work   

 مراجعة درجات الشفوى النهائى تمريض أطفال ساعات معتمدة 

 مراجعة درجات الشفوى لمادة جراحة االطفال 
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 عضو لجنة خدمة المجتمع  اسطم.م/ محمود عبد الب

 عضو لجنة ملف المقرر 

 درجات  مراجعة رصد وmidterm الئحة ساعات  تمريض أطفال

 معتمدة

   رصد درجاتsemester work    

   رصد غيابOSCE   

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة جراحة أطفال 

  عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة طب أطفال 

 و لجنة الدراسات العلياعض  مل رضاأم.م /

  مراجعة درجاتmidterm تمريض أطفال 

  رصد درجاتsemester work   

  رصد درجات الشفوى النهائى لمادة طب أطفال 

 اإلختيارى مراجعة درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال  

 

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية  م.م/ منى رفعت 

  رصد  درجاتmidterm تمريض أطفال 

    تجميع درجات العملىfinal clinical rotation  

 الئحة  عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة تمريض أطفال

 ساعات معتمدة

  رصد درجاتmidterm    لمادة طب أطفال 

 

 م./ عزة محمد 

 
  عضو لجنة خدمة المجتمع 

 عضو لجنة المختبرات 

 رصد درجات أعمال السنة لمادة الثقافات 

  لشفوى وتوزيع الطالب لمادة طب أطفالعمل لجان ا 

  مسئول عن غياب  العملى تمريض أطفال 

  رصد درجاتmidterm   لمادة تمريض أطفال 

 

  سارة حمزة م./ 

 
  سكرتير أمين  المجلس 

 عضو معيار الدراسات العليا   

 عضو لجنة خدمة المجتمع 

 عضو لجنة ملف المقرر 

  رصد درجاتsemester work 

  وى وتوزيع الطالب لمادة جراحة أطفالعمل لجان الشف 

  الئحة ساعات  رصد درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال

 معتمدة

 

 إبراهيمم./ دعاء 

 
  عضو معيار الدراسات العليا 

 عضو لجنة ملف المقرر 

  رصد  درجاتmidterm تمريض أطفال 

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال 

  رصد غيابmidterm مادة جراحة أطفال 

   غيابرصد midterm تمريض أطفال إختيارى 

 مراجعة درجات الشفوى النهائى لمادة طب االطفال 
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 عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة تمريض أطفال إختيارى 

 م./ أسماء صبري 

 
   رصد غيابmidterm تمريض أطفال 

 رصد درجات العملى لمادة تمريض أطفال 

 النهائى لمادة طب أطفال  رصد درجات الشفوى 

 عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة جراحة أطفال 

 عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة تمريض أطفال إختيارى 

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة تمريض أطفال إختبارى 

 عضو لجنة الدراسات العليا 

 

 مساعد منسق القسم اإلدارى   حسنم/ إسراء 

 لف المقررعضو لجنة م 

 عضو معيار الدراسات العليا 

 مسئول عن غياب النظرى لمادة تمريض أطفال ساعات معتمدة 

  عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة تمريض أطفال ساعات

 معتمدة

  رصد  درجاتmidterm لمادة جراحة أطفال 

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة جراحة أطفال 

 ب لمادة تمريض أطفال إختيارىعمل لجان الشفوى وتوزيع الطال 

 

. 

 

 

 


