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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 •

 متحان نصف الترم.إتحضير وتجهيز  •

 متحان نصف الترم.إتصحيح  •

 متابعه حضور الطالب . •

 حضور لجنه الجداول الدراسية . •

 الدراسي .متابعه شؤون الجدول  •

 متحان نهاية الترم الدراسي.إتحضير وتجهيز  •

 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 •

 -:لثانىا ترمال في المهام ههذ تنفيذ مسئول

 أ.م. د. عهود الشيخ  .1

 د. هدى نافع  .2

 د. أميمه أبو سمرة .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. 
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d.4. Manage effectively time, resources and set priorities. 

 مهام مسئولي الجزء العملي:

 تجهيز مجموعات الطالب للعملي  •

 clinical rotationsتجهيز وتوزيع  •

 والهيئة المعاونة علي أماكن التدريب العمليتوزيع أعضاء هيئه التدريس  •

 توزيع موضوعات المهارات المعملية علي الهيئة المعاونة •

 تجهيز خطابات العملي للمستشفيات •

 العملي واألعمال الملحقة به اثناء التدريب متابعه حضور الطالب  •

 الطالب المتعثرين ومعالجتهممتابعة  •

 بالمستشفى لعمليةامليه تقويم الطالب باألقسام متابعه ع •

 clinical areasرصد تقييم الطالب في متابعه  •

 اذا لزم مراجعه الكتاب العملي وعمل تحديثات وتعديالت علي المقرر •

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

عن سههير العملى وتسههليمه إلى المسههئول عن   clinical areasعلى  supervisor عمل تقرير شهههرى من كل  •

practical part  القسم . رئيسومنه إلى 

 بمهام مدرب العملى فى الظروف القهرية المقبولة. supervisorيقوم  •

 الجزء العملي: على تنفيذ اإلشرافالمسئول عن 

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

     د/ جوهره جاد سليمان       :   الئحة الساعات المعتمدة منسق شئوون البكالوريوس

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

 بشرى عطيه  /د أ.م.              :     برنامج الماجستير   ) ساعات معتمده ( مدير

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

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

 : تدريسها بالترم الثانىب يقوم القسم  المقررات الى  

 المقررات داخل الكلية :  : أوال   

   : نظري ساعات معتمدةتمريض األطفال  مقررالمسئول عن تدريس   

 أ.م. د. عهود الشيخ  -

 ( لمقرر) منسق ا د. هدى نافع -
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   د. أميمه أبو سمرة -
  

 طب األطفال  :  مقررالمسئول عن تدريس   

 عطية أ.م. د. بشرى  -

 د. سحر فاروق -

  . ( لمقرر) منسق ا  د. دعاء عبد الجواد -
 

 جراحة األطفال  :  مقررالمسئول عن تدريس    

 أ.م. د. جيهان النبوي  -

 د. جوهرة جاد -

 ( لمقرر) منسق ا د. إيمان الجيوشي -

   القائم بالتدريس لمقررات الدراسات العليا :

    : التخصصى الئحة ساعات معتمدهأوال : مقررات  الماجستير 

 :تمريض أطفال .1

 ا.م.د/ جيهان النبوي  .1

 د/ سحر فاروق هاشم  .2

 د/ ليلى أبو سالم .3

 :عملي تمريض .2

 ا.م.د/ بشري  عطية   .1

 د/ هدي نافع  .2

 أبو سمرة  أميمهد/  .3

 :التثقيف الصحى .3

 ا.م.د/ عهود يوسف الشيخ   .1

 د. ليلي أبو سالم   .2

 د/ جوهرة جاد سليمان .3

 :التغذية  في األطفال .4

 جرودي عالباز ال أيمن.د/ ا .1

 أ.د/لميا فاروق عرفه .2

 ا.م.د/ بشري عطية محمد .3

 

 :  مقررات الدكتوراه الئحة الساعات المعتمدةثانيا: 

1. informatics nursingPediatric  

 .م.د/ فاطمة محمد فتحى  ا .1

 العزيزا.م.د/ ماجدة احمد عبد  .2

2. based in pediatric nursing Evidence 

 .م.د/ فاطمة محمد فتحى ا .1



  

 
 

7 

 عبد العزيزا.م.د/ ماجدة احمد  .2

3. in the fieldof pediatric nursing Seminars 

 .د/ رباب السيد حسن  ا .1

 ا.م.د/ جوزفين عبد المجيد .2

4. related to branch of specialty Seminars in basic science 

 .د/ رباب السيد حسن  ا .1

 ا.م.د/ جوزفين عبد المجيد .2

5. specialty thesis the fild of Seminars in 

 ا.د/ رباب السيد حسن   .1

 ا.م.د/ فاطمة محمد فتحى .2

6. course Elective 

 ا.د/ فوزية السيد ابو سعد   .1

 ا.م.د/ ماجدة أحمد عبد العزيز .2

7. Pediatric NursingPractical   

 ا.م.د/ جوزفين عبد المجيد  .1

 ا.م.د/ ماجدة أحمد عبد العزيز .2
1.   

  بالقسم: داريةاإلعمال األ مسؤلي    

                    ) منسق القسم اإلدارى (                   دعاء عبد الجواد /د -

   (المنسق اإلدارى) مساعد           إسراء                  م/   -

 بالقسم: 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/ فوزيه السيد أبو سعد 

 عضو ا.د. / رباب السيد حسن 

 عضو ا.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد             

 عضو ا.م.د/ فاطمة محمد فتحي 

 عضو ا.م.د/  ماجدة أحمد عبد العزيز 

 ا.م.د/  جيهان النبوي أحمد  

 ا.م.د/  بشرى عطية محمد  

 ا.م.د/  عهود يوسف الشيخ           

 عضو

 أمين المجلس  

 عضو
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 د/سحر فاروق هاشم                                                       

 د/  جوهره جاد سليمان                                                                              

 عضو

 عضو

 عضو د/ دعاء عبد الجواد سعيد                     

 عضو د/ أميمه مصطفى أبو سمرة 

 :الجودة بالقسم لجنه     

 (منسق الجوده)        نجوى إبراهيم /د -

     د/ ريهام السعيد -

 رشا فوزى /د -

  إسراء حسن -

 األطفال:مهام لجنه الجودة بقسم تمريض    

 .إعداد الدراسة الذاتية السنوية للكلية -

 .عمل التقارير السنوية للقسم -

 .مراجعة وتجديد البورتفيليو الخاص بقسم تمريض األطفال -

 .إعداد وتنفيذ أعمال القسم الخاصة بوحدة ضمان الجودة واالعتماد -

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب      

 ) رئيس اللجنة (هدى نافع                    د/  -

  د/ ليلى أبو سالم  -

                           ماجدة عبد العزيز  / دأ.م.  -

                    جوهرة جاد د/  -

 م.م/ منى رفعت ابراهيم   -
 

 :لجنة الدراسات العليا       

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

 د/ سحر فاروق هاشم  -

     بشرى عطيهد/ أ.م. -

                         د/ أميمه مصطفى أبو سمرة -

 رشا فوزى  /د -

   م/ أسماء صبرى      أمل رضا م.م/  -

 لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم :

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

 أ.م.د/ رباب السيد حسن  -

 أ.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد  -

 أ.م.د/ فاطمة فتحى أمين  -
 

  لجنة  ملف  المقرر:

 ( رئيس اللجنة)        ماجدة عبد العزيز /أ.م.د  -

 م.م/ محمود عبد الباسط  -

 م/ سارة حمزه  -
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 م/إسراء حسن -
 

 لجنة مراجعة اإلمتحان العملى لتحديد المشكالت واإلجراءات التصحيحة:

 (رئيس اللجنةالنبوى             )أ.م. د/ جيهان  -

 أ.م.د/ عهود الشيخ -

 دعاء وادى      /د -
                               

      :االمتياز بقسم تمريض األطفال ةلجن 

 (  منسق لجنة االمتياز)                  جوهرة جاد د/   -

على مدار  المعاونة على ان يقوم كل عضو بمتابعة االمتيازأعضاء الهيئة فريق عمل من اعضاء هيئة التدريس وو 

 حسب الخطة الموضوعة  السنة التدريبية

 مهام لجنه االمتياز بقسم تمريض األطفال:

 .عمل خطة االمتياز السنوية -

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

 .التقارير متابعه طالب االمتياز وكتابه -

 .التي تواجه الطالب أثناء سنة االمتيازحل المشكالت  -

 .وضع خطه لتطوير عمل االمتياز بمستشفي األطفال -

 .حضور اجتماعات لجنه االمتياز -

 .حضور اللقاء العلمي لطالب االمتياز -

 معيار الدراسات العليا : 

 ) رئيس المعيار (            رباب السيد.د/ أ -

 السميع الجيوشيد/ إيمان عبد  -

 د/ رشا فوزى   -

                                                   أحمد صالح م. م/  -

 مى عادل م.م/  -

 م/سارة حمزة -

 لجنة التعليم اإلليكتروني :

  وادى دعاء  /د -

         م.م/ هند وجيه  -

 لجنة خدمة المجتمع :    

                 ) رئيس اللجنة(                  سحر فاروق هاشم د/ -

  أميمه مصطفى أبو سمرةد/  -

 د/ دعاء عبد الجواد -

 م.م. محمود عبد الباسط -

 م/ عزة عبد الرازق                    -
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  سارة حمزة /م  -

 لجنة اإلرشاد االكاديمى   

 (منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسم)  إيمان الجيوشى                          د. -

 كل اعضاء هيئة التدريس المرشدين االكاديمين بالقسم.

 لجنة المختبرات     

                 اللجنة( ) منسق          دعاء وادى /د -

 هند وجيهم/ م. -

 م.م. مى عادل -

 م/ عزة محمد -

 عضو عن القسم: المكتبات :    لجنة 

 ايمان الجيوشى /د -

 عضو عن القسم:  لجنة    الجداول:

  د/ أميمه مصطفى أبو سمرة -

 لجنة مراجعة إالمتحان النظرى لمقررات البكالوريوس:

 أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى أمين -

 إالمتحان الشفوى لمقررات البكالوريوس: كروت  لجنة مراجعة    

                 ) رئيس اللجنة( أ.م.د/ ماجدة عبد العزيز  -

 أ.م.د/ جيهان النبوى  -

 أ.م.د/ بشرى عطية -

 د/ ليلى أبو سالم -

   االعداد والتصحيح وتجميع الدرجات للمقررات:

 -:  ساعات معتمده أطفالتمريض  لمقرراالختبارات النهائية  •

 -: Midtermاعمال االمتحان النظرى 

      هدى نافع      د/ اميمه مصهطفىد/        عهود يوسهف الشهيخا.م.د/     Midtermال  امتحان تنفيذالمسؤؤل عن  -

 او حسب الجدول المعلن بالكلية  السابع  األسبوع  فيسيكون و

عهود يوسههههف الشههههيخ     د/ هدى نافع      د/ اميمه .م.د/      Midtermالمسؤؤؤؤئول عن مراجعة امتحان ال  -

 مصطفى      

 عهود يوسف الشيخ     د/ هدى نافع      د/ اميمه مصطفى      .م.د/ : Midtermالمسئول  عن  تصحيح ال  -

  :Midterm الرصد درجات المسؤل عن   -

  صبرى ءاسمام/       م.م/ محمود عبدالباسط    م/ ساره حمزه        أحمد صالح.م/ م     
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        محمود عبد الباسط      م.م/ م.م. أمل رضا                    : Midtermال المسؤل عن  مراجعة رصد درجات  -

 عادل مى /.م م           : Midtermال  غيابرصد المسؤل عن   -

 -:  OSCEاعمال امتحان العملى النهائى 

  -: OSCE امتحان العملى النهائى تنفيذالمسئول عن  -

 م/ عزة محمد عبد الرازق              د/ ريهام السعيد               د/ نجوى ابراهيم              د/رشا فوزى -

  -:  OSCEامتحان العملى النهائى  مراجعةالمسئول عن    -

 د/ ريهام السعيد               د/ نجوى ابراهيم              د/رشا فوزى        -

  -: OSCE ال المسئول عن تجميع  ومراجعة  درجات  -

 جميع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم    -

 -: OSCE ال درجات  رصد المسئول عن  -

 رشا فوزى -د                                 د/ غادة جمال البدوى         -

  م.م/ هند وجيه          -: OSCE ال  غياب رصد المسئول عن  -

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

        منى رفعت إبراهيم م. م /           هند وجيه         /م.م              نجوى إبراهيم      /د

         :-  final form of clinical rotation على الكمبيوتر رصد درجات العملى المسئول عن

 صبرى  م. أسماء                       دعاء وادى  /د            غادة جمال البدوى      /د           

   -( :  semester work رصد درجات  )  المسئول عن

               م.م/ أحمد صالح                      د/ رشا فوزى                      

 م.م. أمل رضا                         م. سارة             

  -المسؤل عن حصر الطالب المتعثرين من العملى :

 دعاء وادى   /دد/ غادة جمال البدوى                           

 والعملي : المسئول عن غياب النظري

                            م/عزة محمد عبد الرازق :   عملي :  

  إسراء حسن : م/  نظري 

 ( : clinical areaلمراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب) لجنة ا

                 ) رئيس اللجنة(       أ.م. د. عهود الشيخ -

 د/ هدى نافع  -

                   د/ اميمه مصطفى -

 د/ غاده جمال  -

                                م.م/ مى عادل                                    -

 -:تمريض األطفال ساعات معتمدة لمقرراالمتحان الشفوى النهائى  اعمال 

 :تمريض االطفال بكالريوس ساعات معتمده لمقرر ل عن إعداد أسئلة الشفويئومسال -

                 اللجنة() رئيس     أ.م. د. عهود الشيخ -

 د. هدى نافع  -

 د. أميمه أبو سمرة -
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     لجنة مراجعة الشفوى  :مراجعة نهائية لكروت الشفوي -

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

                             امل رضام.م/                م.م/هند وجيهد/ ريهام السعيد حشاد           

  وي النهائي  الشف المسئول عن  رصد درجات  -

 امل رضا                            م.م/     م.م/ هند وجيه                              د/ ريهام السعيد                 

  -وي النهائي :الشف درجات  مراجعةالمسئول عن   -

                 احمد صالح /م.م.              د/ رشا فوزى   -               

 -:تمريض األطفال ساعات معتمدة  لمقرراالمتحان النظرى النهائى  دادعأ

 :النظرى النهائى امتحان وضعالمسئول عن  -

                 ) رئيس اللجنة(   أ.م. د. عهود الشيخ -

 د. هدى نافع  -

 أميمه أبو سمرةد.  -

 :االمتحان النظرى النهائى مراجعة المسئول عن  -

  لجنة مراجعة النظرى       

 المراجعه الداخليه لجميع الدرجات الخاصه بمقرر تمريض االطفال ساعات معتمده المسئول عن

 عهود يوسف الشيخ      د/ هدى نافع      د/ اميمه مصطفى   م.د/  

   مين على تدريسئقا القسم الغير ءاعضا من قبل  مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده درجات مراجعه المسئول عن

 د/ جوهرة جاد سليمان           د/ رشا فوزى      أ.م. د/ جيهان النبوى       أ.د/ رباب السيد حسن          

 

 -:طب األطفال ساعات معتمدة  لمقررعمال االمتحان النظرى النهائى أ

 -طب األطفال ساعات معتمدة: لمقرررى النهائي ظامتحان الن المسؤل عن وضع

                 ) رئيس اللجنة(  أ.م. د. بشرى عطية -

 د. سحر فاروق -

   د. دعاء عبد الجواد -

 :طب األطفال ساعات معتمدة لمقررالمسؤل عن مراجعة امتحان النظرى النهائي 

  لجنة مراجعة اإلمتحان النظرى النهائى           

  -طب األطفال ساعات معتمدة: لمقرر  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

                 ) رئيس اللجنة(  أ.م. د. بشرى عطية -

 د. سحر فاروق -

   الجوادد. دعاء عبد  -

   -طب األطفال ساعات معتمدة: لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد درجات ال 

 منى رفعتم.م/   -                    د. دعاء عبد الجواد -
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   -طب األطفال ساعات معتمدة: لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد غياب  ال 

  محمود عبدالباسطم.م/   -

 :طب األطفال  لمقرر ول عن إعداد أسئلة الشفويالمسئ

                 ) رئيس اللجنة(  أ.م. د. بشرى عطية -

 د. سحر فاروق -

  د. دعاء عبد الجواد -

    لجنة مراحعة الشفوى:  مراجعة نهائية لكروت الشفوي -

 :طب األطفال  لمقرروتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس الشفوي ل عن عمل لجان ئومسال

 إسراء حسن / م                                                   م.م/ منى رفعت

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

 صبري أسماءم/                              محمد م/ عزه         

  -:طب األطفال  لمقرروي النهائي الشف درجات  مراجعةالمسئول عن  

 صبري م/ أسماء                            فوزيرشا  /د       

 المراجعه الداخليه لجميع الدرجات الخاصه بالمقرر المسئول عن

 د. دعاء عبد الجواد  -        د. سحر فاروق -                  أ.م. د. بشرى عطية  -

 مقرر  المين على تدريس ئالقسم الغير قا ءمن قبل  اعضا درجات مقرر طب االطفال مراجعه المسئول عن

 د/ جوهرة جاد سليمان         ماجده عبدالعزيز         د/ ريهام السعيدأ.م.د/ فاطمه فتحى                 أ.م.د/ 

 

 -:جراحة األطفال ساعات معتمدة  لمقررعمال االمتحان النظرى النهائى أ

 -جراحة األطفال ساعات معتمدة: لمقرررى النهائي ظامتحان النالمسؤل عن وضع 

                 ) رئيس اللجنة(  أ.م. د. جيهان النبوي  -

 د. جوهرة جاد -

   د. إيمان الجيوشي -

   -األطفال ساعات معتمدة: جراحة لمقرر  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

                 ) رئيس اللجنة( .م. د. جيهان النبوي أ -

 د. جوهرة جاد -

   د. إيمان الجيوشي -

   -األطفال ساعات معتمدة: جراحة  لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد درجات ال 

          م. إسراء حسن                                      د. إيمان الجيوشي        -

  -األطفال ساعات معتمدة: جراحة لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد غياب  ال 

   مى عادل /مم. -

 :جراحة األطفال  لمقرر لمسئول عن إعداد أسئلة الشفويا

                 ) رئيس اللجنة( .م. د. جيهان النبوي أ -

 د. جوهرة جاد -
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   د. إيمان الجيوشي -

  لجنة مراجعة الشفوى         : مراجعة نهائية لكروت الشفوي

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

 م/ أسماء صبرى عطية                  م/ سارة حمزة                  

  -جراحة األطفال : لمقرروي النهائي الشف المسئول عن  رصد درجات 

 منى رفعتم/ م.                د/ نجوى ابراهيم                        

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

 المراجعه الداخليه لجميع الدرجات الخاصه بالمقرر المسئول عن

           د. إيمان الجيوشي -                    د. جوهرة جاد-                           .م. د. جيهان النبوي أ -

 مقرر المين على تدريس ئالقسم الغير قا ءمن قبل  اعضا درجات مقرر جراحه االطفال مراجعه المسئول عن

 د/ جوهرة جاد سليمان       أ.م.د/ جوزفين عاطف         د/ نجوى ابراهيم            أ.م.د/بشرى عطيه   

 

 

 خاص بمقرر تمريض االطفالال األسئلةبنك  أسئلة مراجعه و ادخال المسئول عن

 د/ جوهره جاد                                          أ.م.د/عهود الشيخ

 

 خاص بمقرر طب االطفالال األسئلةبنك  أسئلة ادخال المسئول عن

 

 أ.م.د/بشرى عطيه 

 

 خاص بمقرر جراحه االطفالال األسئلةبنك  أسئلة ادخال المسئول عن

 أ.م.د/ جيهان النبوى 

 

 (2020  -2019)  الثانى مهام أعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض األطفال خالل التيرم 

 التوقيع     المهام المكلف بها اسم العضو 

أ.د/ فوزية السيد 

 أبوسعد
 رئيس مجلس القسم   •

 و الدراسات العليا بالقسم   رئيس لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس •

د/ أ.م.دكتوراه الئحة ساعات معتمدة بالتبادل مع    Elective course     مقررتدريس   •

 ماجدة احمد عبد العزيز 

 

رباب السيد  /أ.د

 حسن
 عضو فى مجلس القسم   •

 و الدراسات العليا بالقسم   عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس •

 رئيس معيار الدراسات العليا  •

دكتوراه الئحة   Seminars in the field of pediatric nursing  قررتدريس م •

 ساعات معتمدة بالتبادل مع ا.م.د/ جوزفين عبد المجيد

 Seminars in basic science related to branch  of قههررتههدريههس مهه  •

specialty  دكتوراه الئحة ساعات معتمدة بالتبادل مع ا.م.د/ جوزفين عبد المجيد 

دكتوراه الئحة  Seminars in the field of thesis specialty قررتدريس م •

 ساعات معتمدة بالتبادل مع ا.م.د/ فاطمة محمد فتحى

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •
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أ.م. د/ جوزفين 

 عاطف
 مديربرنامج مقررات الدكتوراه الئحة ساعات معتمدة  •

 و الدراسات العليا بالقسم   عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس •

 عضو فى مجلس القسم   •

 رئيس لجنة الدراسات العليا  •

دكتوراه  Seminars in the field of pediatric nursing  قررتهدريس م •

 الئحة ساعات معتمدة بالتبادل مع أ.د/ رباب السيد حسن

 Seminars in basic science related to branch of قهررتههدريهس مه  •

specialty    أ.د/ رباب السيد حسندكتوراه الئحة ساعات معتمدة بالتبادل مع 

دكتوراه الئحة سهاعات معتمدة  Practical  Pediatric Nursing قررتدريس م •

 بالتبادل مع ا.م.د/ ماجدة أحمد عبد العزيز

 االطفال  جراحه مراجعه درجات مقرر مسئول عن •

 

 

فاطمة  /أ.م.د

 محمد فتحى

 عضو فى مجلس القسم   •

   و الدراسات العليا بالقسم   عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس  •

 مراجعة إالمتحان النظرى لمقررات البكالوريوس:   •

دكتوراه الئحة ساعات معتمدة   pediatric nursing informatics  قررتدريس م •

 بالتبادل مع ا.م.د/ ماجدة احمد عبد العزيز 

دكتوراه الئحة ساعات    Evidence based in pediatric nursing     قررمتدريس   •

 بالتبادل مع ا.م.د/ ماجدة احمد عبد العزيز معتمدة

دكتوراه الئحة   Seminars in the field of thesis specialty   قررمتدريس  •

 بالتبادل مع ا.د/ رباب السيد حسن   ساعات معتمدة

 ل ساعات معتمده االطفا طب مراجعه درجات مقرر مسئول عن •

 

جيهان /أ.م. د 

 النبوى احمد
 عضو فى مجلس القسم •

 جراحة األطفال بالتبادل مع د/ جوهره جاد ود/ ايمان الجيوشى   قررمتدريس  •

أطفال ماجسهتير تخصهصهى الئحة سهاعات معتمدة بالتبادل  تمريض   قررمتدريس  •

 مع د/ ليلى يونس و د/ سحر فاروق هاشم

 مراجعة اإلمتحان العملى لتحديد المشكالت واإلجراءات التصحيحة لجنه  رئيس •

 لجنه مراجعه كروت االمتحانان الشفوى لمقررات البكالريوس عضو فى  •

 جراحة األطفال ساعات معتمدة لمقررامتحان النظرى النهائي  تنفيذ عن المسئول •

 جراحة األطفال ساعات معتمدة لمقرر  Midtermتنفيذ ال  المسئول عن •

 جراحة األطفال  مقررإعداد أسئلة الشفوي لالمشاركه فى  •

 االطفال ساعات معتمده مراجعه درجات مقرر جراحه مسئول عن •

 االطفال جراحهالخاص بمقرر  األسئلةبنك  أسئلةادخال  المسئول عن •

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •

 

ماجدة  /أ.م. د 

 احمد عبد العزيز

 

 عضو مجلس القسم  •

 رئيس لجنة ملف المقرر •

 الفاعلية التعليميةعضو فى لجنة  •

دكتوراه الئحة ساعات معتمدة   pediatric nursing informatics  مقررتدريس  •

 بالتبادل مع أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى 

دكتوراه الئحة ساعات    Evidence based in pediatric nursing   مقررتدريس   •

 بالتبادل مع أ.م.د/ فاطمة محمد فتحى  معتمدة
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دكتوراه الئحهة سههههاعهات معتمهدة بهالتبهادل مع أ.د/ فوزيهة   Elective مقررتهدريس  •

 السيد أبوسعد

دكتوراه الئحة سهههاعات معتمدة  Practical  Pediatric Nursing مقررتدريس  •

 بالتبادل مع أ.م. د/ جوزفين عاطف

 ريوسلجنه مراجعه كروت االمتحانان الشفوى لمقررات البكالرئيس  •

 فال ساعات معتمدهاالط طب مراجعه درجات مقرر مسئول عن •

بشرى  /أ.م. د 

 عطية محمد
 مجلس القسم  أمين •

 مدير برنامج الماجستير الئحة ساعات معتمدة  •

 طب األطفال    مقررتدريس  •

عملي تمريض الماجستير التخصصى الئحة  مقررالمسئول عن تدريس  •

 بالتبادل مع د/ هدى نافع و د/ اميمه مصطفى  ساعات معتمده

.د/ أيمن الباز  ا التغذية  في األطفال )ماجستير( بالتبادل مع  مقررتدريس  •

 و أ.د/ لميا عرفه العجرودي 

 عضو فى لجنة الدراسات العليا  •

 لجنه مراجعه كروت االمتحانان الشفوى لمقررات البكالريوس عضو •

 طب األطفال ساعات معتمدة  لمقررالمسؤل عن تنفيذ امتحان النظرى النهائي  •

 طب األطفال ساعات معتمدة  لمقرر  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال  •

 طب األطفال لمقررشفوي  ال كروت المسئول عن إعداد •

 االطفال جراحه مراجعه درجات مقرر مسئول عن •

 الخاص بمقرر طب االطفال األسئلةبنك  أسئلةادخال  المسئول عن •

 االطفال ساعات معتمده  مراجعه درجات مقرر طب مسئول عن •

 

عهود  /أ.م. د 

 يوسف الشيخ
 

 عضو مجلس القسم •

تمريض األطفال نظري سههاعات معتمدة بالتبادل مع  مقررالمسههئول عن تدريس   •

 د/ هدى نافع و د. أميمه أبو سمرة

التثقيف الصههحى ماجسههتير التخصههصههى الئحة سههاعات معتمدة   مقررتدريس  •

 بالتبادل مع د/ليلى يونس ابو سالم و د/ جوهرة جاد سليمان

 العملى لتحديد المشكالت واإلجراءات التصحيحة  مراجعة اإلمتحان •

 تصحيحه ومراجعته و  midtermل عن اإلمتحان النظرى مسئو •

 (  clinical areaلجنة للمراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب) رئيس  •

تمريض األطفال الئحة ساعات   لمقررإعداد اإلمتحان الشفوى النهائى  لجنه  رئيس   •

 معتمده  

تمريض األطفهال سههههاعهات  لمقرراالمتحهان النظرى النههائى  وضههههع   لجنههرئيس  •

 معتمدة

 الخاص بمقرر تمريض االطفال األسئلةبنك  أسئلةمراجعه و ادخال  المسئول عن •

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •

 

ليلى يونس ابو  /د

 سالم
 عضو فى لجنة الفاعلية التعليمية  •

ساعات معتمدة بالتبادل مع تمريض أطفال ماجستير تخصصى الئحة     مقررتدريس   •

 ا.م.د/ جيهان النبوي و د/ سحر فاروق هاشم 

التثقيف الصحى ماجستير التخصصى الئحة ساعات معتمدة بالتبادل    مقررتدريس     •

 مع ا.م.د/ عهود يوسف الشيخ و د/ جوهرة جاد سليمان 

 لجنه مراجعه كروت االمتحانان الشفوى لمقررات البكالريوسعضو  •

 



  

 
 

17 

محمد د/ هدى 

 نافع
 التعليمية  رئيس لجنة الفاعلية •

تمريض األطفال نظري ساعات معتمدة   قررم و منسق المسئول عن تدريس •

 بالتبادل مع أ.م. د. عهود الشيخ و د. أميمه أبو سمرة 

 (  clinical areaلجنة للمراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب)  عضو •

الماجستير التخصصى الئحة ساعات عملي تمريض  مقررالمسئول عن تدريس  •

 بالتبادل مع أ.م.د/ بشرى عطيه و د/ اميمه مصطفى   معتمده

لمقرر تمريض  ومراجعته وتصحيحه midtermمسئول عن اإلمتحان النظرى  •

 الئحة ساعات معتمده    األطفال

تمريض األطفال الئحة  مقرراد اإلمتحان الشفوى النهائى لالمشاركة فى إعد •

   ساعات معتمده 

تمريض األطفال سههاعات  قررالمتحان النظرى النهائى لماالمشههاركه فى وضههع  •

 معتمدة

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •

 

 

 

د/ سحر فاروق 

 هاشم

 

 عضو فى مجلس القسم •

 مدير برنامج الماجستير الئحة قديمة  •

 مدير برنامج الدكتوراه الئحة قديمة  •

 طب األطفال    لمقررقررتدريس م •

تمريض أطفال ماجسهتير تخصهصهى الئحة سهاعات معتمدة بالتبادل   مقررتدريس  •

 مع ا.م.د/ جيهان النبوي و د/ ليلى يونس 

 عضو لجنة الدراسات العليا  •

 رئيس لجنة خدمة المجتمع •

 طب األطفال ساعات معتمدة لمقررالمسؤل عن تنفيذ امتحان النظرى النهائي  •

 طب األطفال ساعات معتمدة  لمقرر  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

 طب األطفال لمقررالشفوي  كروتن إعداد المسئول ع •

 االطفال ساعات معتمده طبمراجعه درجات مقرر  مسئول عن •

 

د/ أميمه مصطفى 

 أبو سمرة
 مجلس القسم  عضو •

تمريض األطفال نظري سههاعات معتمدة بالتبادل مع  مقررالمسههئول عن تدريس   •

 أ.م. د. عهود الشيخ  ود/ هدى نافع 

 (  clinical areaلجنة للمراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب)  عضو •

عملي تمريض الماجستير التخصصى الئحة ساعات  مقررالمسئول عن تدريس  •

 بالتبادل مع أ.م.د/ بشرى عطيه ود/ هدى نافع  معتمده

 عضو فى لجنة الدراسات العليا  •

 عضو فى لجنة خدمة المجتمع  •

 عضو فى لجنة الجداول •

 لمقررالنهائى  ومراجعته وتصحيحه midtermمسئول عن اإلمتحان النظرى  •

 تمريض األطفال الئحة ساعات معتمده   

تمريض األطفال الئحة ساعات   لمقررالشفوى النهائى  كروتالمشاركة فى إعداد  •

 معتمده  

تمريض األطفال سههاعات  لمقرراالمتحان النظرى النهائى  المشههاركه فى وضههع  •

 معتمدة

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •
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د/إيمان عبد 

  السميع ألجيوشي
 منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسم   •

 عضو فى معيار الدراسات العليا  •

 عضو لجنه المكتبات  •

 جراحة األطفال  مقررتدريس و منسق  •

 جراحة األطفال ساعات معتمدة لمقررتنفيذ امتحان النظرى النهائي  •

 جراحة األطفال ساعات معتمدة لمقرر  Midtermتنفيذ ال  •

  جراحة األطفال لمقررالشفوي   كروتإعداد  •

 جراحة األطفال  لمقرر midterm ومراجعة رصد الدرجات •

  االطفال ساعات معتمده مراجعه درجات مقرر جراحه مسئول عن •

 

 

 

د/ جوهرة جاد 

 سليمان

 

 مجلس القسم عضو •

 منسق اإلمتياز  •

 منسق شئوون البكالوريوس الئحة الساعات المعتمدة   •

 جراحة األطفال  مقررتدريس  •

 جراحة األطفال ساعات معتمدة لمقررتنفيذ امتحان النظرى النهائي  •

 جراحة األطفال ساعات معتمدة لمقرر  Midtermتنفيذ ال  •

  جراحة األطفال  لمقررالشفوي   كروتإعداد  •

ماجستير التخصصى الئحة ساعات معتمدة  التثقيف الصحى   مقررتدريس  •

    بالتبادل مع ا.م.د/ عهود يوسف الشيخ و د/ ليلى يونس

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية   •

الخاص بمقرر تمريض  األسئلةبنك  أسئلةمراجعه و ادخال  المسئول عن •

 االطفال

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •

 االطفال ساعات معتمده  مراجعه درجات مقرر طب مسئول عن •

 االطفال ساعات معتمده مراجعه درجات مقرر جراحه مسئول عن •

 

د/ دعاء عبد  

 الجواد سعيد

 

 منسق القسم اإلدارى  •

 عضو فى مجلس القسم  •

 عضو فى لجنة خدمة المجتمع  •

 طب األطفال    مقررتدريس و منسق   •

 طب األطفال ساعات معتمدة لمقررالمسؤل عن تنفيذ امتحان النظرى النهائي  •

 طب األطفال ساعات معتمدة  لمقرر  Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال  •

 طب األطفال لمقررالشفوي   كروتالمسئول عن إعداد  •

 طب األطفال ساعات معتمدة لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد درجات ال  •

 االطفال ساعات معتمده مراجعه درجات مقرر طب مسئول عن •

 

 د/ غادة جمال 

 

 

 

 دهمتمريض األطفال الئحة ساعات معت لمقررمنسق التدريب العملى   •

 حصر الطالب المتعثرين من العملى  •

 ,  OSCE رصد درجاتالمسئول عن  •

 final clinical rotationرصد درجات العملى  •

 لجنه للمراجعه العامه لكل درجات العملى للطالب  •

 

  OSCE المسئول عن تنفيذ ومراجعة إمتحان  • د/ ريهام حشاد  

   تمريض االطفال لمقرر الشفوي النهائي المسئول عن  رصد درجات  •
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المسهئول عن عمل لجان الشهفوي وتوزيع الطالب على اعضهاء هيئة التدريس  •

 تمريض أطفال الئحة ساعات معتمدة لمقرر

 عضو لجنه الجودة بالقسم •

 االطفال ساعات معتمده طب مراجعه درجات مقرر مسئول عن •

 منسق الجودة بالقسم    • د/ نجوى إبراهيم 

  OSCE المسئول عن تنفيذ ومراجعة إمتحان  •

   final clinical rotationتجميع درجات العملى     •

 جراحة األطفال لمقررالشفوي النهائي  المسئول عن  رصد درجات  •

 االطفال جراحه مراجعه درجات مقرر مسئول عن •

 

د/ دعاء  السيد  

 وادى
 تمريض األطفال الئحة ساعات معتمدة  لمقررمنسق التدريب العملى   •

 مراجعة اإلمتحان العملى لتحديد المشكالت واإلجراءات التصحيحة  •

 final clinical rotationرصد درجات العملى    •

 منسق التعليم اإللكترونى    •

 منسق لجنة المختبرات  •

 حصر الطالب المتعثرين من العملى  •

 

 عضو لجنة الدراسات العليا   • د/ رشا فوزى  

 عضو معيار الدراسات العليا  •

  OSCE المسئول عن تنفيذ ومراجعة إمتحان  •

 OSCE ال المسئول عن رصد  درجات  •

 تمريض االطفال لمقررالشفوي النهائي   المسئول عن  مراجعة درجات  •

 semester workرصد درجات  •

 طب األطفال  لمقررالشفوي النهائي   المسئول عن  مراجعة درجات  •

 عضو لجنه الجودة بالقسم  •

 مراجعه درجات مقرر تمريض االطفال ساعات معتمده مسئول عن •

 

 

 (2020  -2019)    لثانى مهام أعضاء الهيئة المعاونة بقسم تمريض االطفال خالل التيرم ا

اسم       

 العضو

 التوقيع         المهام المكلف بها              

 م.م/ مي عادل 

 

 عضو فى معيار الدراسات العليا  •

 عضو لجنة المختبرات  •

 تمريض أطفال ساعات معتمدة    midterm غيابرصد  •

( تمريض    clinical areaلجنة للمراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب)  •

 أطفال ساعات معتمدة 

 جراحة األطفال ساعات معتمدة  لمقرر   Midtermالمسؤل عن رصد غياب  ال   •

 

 م.م/ هند وجيه

 
 عضو لجنة التعليم اإللكترونى •

 عضو لجنة المختبرات  •

 تمريض االطفال لمقررOSCE ال المسئول عن رصد  غياب  •

)  طلبة   final form of clinical rotation المسئول عن تجميع درجات  •

 الساعات المعتمدة ( 
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 اعداد لجان الشفوى النهائى لمقرر تمريض االطفال ساعات معتمده •

 تمريض االطفال لمقررالشفوي النهائي  المسئول عن  رصد درجات   •

م.م/ احمد 

 صالح 

 

 عضو فى معيار الدراسات العليا  •

 االطفال تمريض  لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد درجات ال  •

  تمريض االطفال لمقرر  semester workالمسئول عن رصد درجات  )  •

 االطفال تمريض  لمقررالشفوي النهائي   المسئول عن  مراجعة درجات  •

 جراحة األطفال   لمقررالشفوي النهائي   المسئول عن  مراجعة درجات  •

 

 

م.م/ محمود 

 الباسطعبد 

 عضو لجنة خدمة المجتمع  •

 عضو لجنة ملف المقرر  •

 تمريض أطفال الئحة ساعات معتمدة  midtermرصد ومراجعة  درجات  •

 طب األطفال ساعات معتمدة  لمقرر  Midtermل عن رصد غياب  ال ئوالمس •

 

 عضو لجنة الدراسات العليا • م.م /أمل رضا

 تمريض أطفال  midtermدرجات رصد  مراجعة •

  semester workرصد درجات  •

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

 تمريض االطفال لمقرر

 تمريض االطفال لمقررالشفوي النهائي  المسئول عن  رصد درجات  •

 

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية  • م.م/ منى رفعت 

)  طلبة   final form of clinical rotation المسئول عن تجميع درجات  •

 الساعات المعتمدة ( 

طب األطفال ساعات  لمقرر  Midtermعن رصد درجات ال  المسؤل •

   -معتمدة:

س  المسئول عن عمل لجان الشفوي وتوزيع الطالب على اعضاء هيئة التدري •

 طب األطفال   لمقرر

 جراحة األطفال  لمقررالشفوي النهائي  المسئول عن  رصد درجات  •

 

 م./ سارة حمزة  

 
 سكرتير أمين  المجلس   •

 عضو معيار الدراسات العليا    •

 عضو لجنة خدمة المجتمع  •

 عضو لجنة ملف المقرر  •

تمريض أطفال ساعات   لمقرر Midtermالمسؤل عن  رصد درجات ال  •

 معتمده  

 semester workرصد درجات  •

 جراحة أطفال  لمقررعمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب    •

 

م./ أسماء 

 صبري 

 

 عضو لجنة الدراسات العليا  •

 ساعات معتمده    تمريض أطفال midtermرصد درجات   •

         final form of clinical rotation  المسئول عن رصد درجات العملى  •

 طب اطفال لمقرردرجات الشفوى النهائى و مراجعة  رصد  •

 جراحة أطفال  لمقررعمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب   •
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 محمدعزه 

 
 عضو لجنة المختبرات  •

 عضو لجنه خدمه المجتمع  •

  OSCE إمتحان   المسئول عن تنفيذ •

 تمريض أطفال ساعات معتمدة لمقرر  العملىالمسئول عن غياب  •

 طب األطفال لمقررالشفوي النهائي   المسئول عن  رصد درجات  •
 

 

 

 

 

 مساعد منسق القسم اإلدارى  • م/ إسراء حسن 

 عضو لجنة ملف المقرر  •

 تمريض أطفال ساعات معتمدة لمقررالمسئول عن غياب النظري  •

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

 طب األطفال  لمقرر

جراحة  األطفال ساعات   لمقرر  Midtermالمسؤل عن رصد درجات ال  •

 معتمدة

 عضو لجنه الجودة بالقسم  •

 

 


