
 

 الخطة التفصيلية للتدريب العملي لمادة تمريض االطفال

 للوقاية من فيروس الكورونا: أوال االجراءات االحترازية الواجب اتباعها أثناء التدريب العملي بالكلية

 التأكد من ارتداء الزي الخاص بالمعمل )البالطو( عند دخول المعمل 

 ن لكال من الطالب والقائمين على التدريب عند دخول المعملالتأكد من ارتداء الكمامات واستخدام تعقيم اليدي 

 مراعاة التباعد االجتماعي اثناء التدريب بالعمل 

 :احتياطات عامة 

o تجنب لمس العينين واالنف قبل غسل اليدين 

o المواظبة على غسل اليدين او تعقيمها باستمرار 

o حرص على تغطية االنف والفم اثناء السعال او العطسال 

o  بالمرض صابةفي المنزل عند االالبقاء 

 

 



 

 

 ثانيا جزء التدريب العملي بالكلية:

   

 

 عضو هيئة التدريس المشرف
 المحاضرة /الموضوع عضو الهيئة المعاونة المنفذ

 التاريخ

 اليوم/ األسبوع
 المجموعة المستهدفة مكان التنفيذ

Registration 17-22/10/2020 

(1st week) 
/////// 

 الث طالب المستوى الث

 طالب تقريبا( 280)

 مقسمين الى:

مجموعات( تحتوي كل مجموعة 9)  

حيث يتم توزيعهم  طالب تقريبا 30على 

معامل : مجموعة واحدة في كل  7على 

 معمل، ومجموعتان في

 (.المدرج )ج

 ا.م.د/  ماجدة أحمد عبد العزيز

 

 د/ سحر فاروق هاشم

 

د/ دعاء السيد عبد العزيز 

 وادي

 ()منسق المقرر

 

 د/  رشا فوزي عبد المطلب

 )منسق التدريب العملي( 
 

 م.م أحمد صالح

 م.م محمود عبد الباسط

 م.م. مي التهامي

 م.م هند وجيه

 م.م أمل منسي

 م.م عزة محمد

 م.م منى رفعت

 م. سارة حمزة

 م.دعاء كمال

 م. أسماء صبري

 م. إسراء حسن

 م. نسمة الصباحي

Qualification 
Saturday 

24/10/2020 

10Am-12pm 

(2nd week) 

 معامل الكلية

+ 

 مدرج )ج(

 Physical examination 

 Growth measurements 

 Vital signs 

 Hand washing 

Medical 
Saturday 

31/10/2020 

10Am-12pm 

(3rd week) 

 Drug administration 

 Insulin therapy 

ICU 

Saturday 

7/11/2020 

10Am-12pm 

(4th week) 

 Ventilator care 

 Suctioning  

 ABG interpretation 

 CPR 



 

  

عضو هيئة 

 التدريس المشرف
عضو الهيئة 

 المعاونة المنفذ
المحاضرة /الموضوع  

 التاريخ

اليوم/ 

 األسبوع

مكان 

 التنفيذ
 المجموعة المستهدفة

ا.م.د/  ماجدة أحمد عبد 

 العزيز
 

 د/ سحر فاروق هاشم

 

بد العزيز د/ دعاء السيد ع

 وادي

 )منسق المقرر(

 

د/  رشا فوزي عبد 

 المطلب

 )منسق التدريب العملي( 

 

 م.م أحمد صالح

 م.م محمود عبد الباسط

 م.م. مي التهامي

 م.م هند وجيه

 م.م أمل منسي

 م.م عزة محمد

 م.م منى رفعت

 م. سارة حمزة

 م.دعاء كمال

 م. أسماء صبري

 م. إسراء حسن

 م. نسمة الصباحي

 

Surgery 
Saturday 

14/11/2020 

11Am-12pm 

(5th week)  معامل

 الكلية

+ 

مدرج 

 )ج(

 طالب المستوى الثالث

 طالب تقريبا( 280)

 مقسمين الى:

مجموعات( تحتوي كل مجموعة 9) 

طالب تقريباحيث يتم  30على 

معامل : مجموعة  7توزيعهم على 

 واحدة في كل معمل، ومجموعتان في

 المدرج )ج(.

 Surgical care: 

- Colostomy care 

- Common surgical 

diagnosis 

- Preoperative orientation 

 

Dialysis  Saturday 

21/11/2020 

10Am-11pm 

(6th week) 

 hemodialysis care: 

- before  

- during 

- after  

 

 

 

Midterm Exam 
28/11-

3/12/2020 

(7th week) 

منصة الجامعة 

للتعليم االلكترونى 

 أومدرجات الكلية

 توى الثالثطالب المس

 طالب تقريبا280



 

عضو هيئة التدريس 

 المشرف
 المحاضرة /الموضوع عضو الهيئة المعاونة المنفذ

 التاريخ

 اليوم/ األسبوع
 المجموعة المستهدفة مكان التنفيذ

ا.م.د/  ماجدة أحمد عبد 

 العزيز
 

 د/ سحر فاروق هاشم

 

د/ دعاء السيد عبد العزيز 

 وادي

 )منسق المقرر(

 

 فوزي عبد المطلب د/  رشا

 )منسق التدريب العملي( 

 

 م.م أحمد صالح

 م.م محمود عبد الباسط

 م.م. مي التهامي

 م.م هند وجيه

 م.م أمل منسي

 م.م عزة محمد

 م.م منى رفعت

 م. سارة حمزة

 م.دعاء كمال

 م. أسماء صبري

 م. إسراء حسن

 م. نسمة الصباحي

 

High Risk 
Saturday 5/12/2020 

10Am-12pm 

(8th week) 

 معامل الكلية

+ 

 مدرج )ج(

 طالب المستوى الثالث 

 طالب تقريبا( 280)

 مقسمين الى:

مجموعات( تحتوي كل مجموعة 9)  

طالب تقريبا حيث يتم  30على 

معامل : مجموعة  7توزيعهم على 

 واحدة في كل معمل، ومجموعتان في

 المدرج )ج(.

 Routine neonatal care 

 Baby bath 

 Bottle feeding & gavage 

feeding 

 Gestational age 

assessment 

Neurology Saturday 

12/12/2020 

10Am-12pm 

(9th week) 

 Caring for a child with  

seizure  

 Glasgow coma scale. 

Oncology 
Saturday 

19/12/2020 

10Am-12pm 

(10th week) 

 Chemotherapy  

 Chemotherapeutic drug 

administration 

 

 

 

 

  



 

 

 :طريقة التنفيذ

 المعاونة كال منوط بالتدريب في أحد المعامل في السبت من كل أسبوع الهيئة سوف يتم توزيع 

 سيقوم كل أعضاء الهيئه المعاونة بالتأكد من تنفيذ االجراءات الوقائية السابق ذكرها 

 عضاء الهيئه المعاونة بتسجيل حضور الطالب  سيقوم كل أ 

  سيقوم كل أعضاء الهيئه المعاونة بشرح نفس المحتوى االسبوعي 

  سيتاح لدى كل عضو من الهيئه المعاونة  المحتوي االلكتروني الجراءات كلarea  حيث سيقوم بعرضه وتصفحه وشرح االجزاء المهمة والقيام بالشرح العملي

 لمستلزمات الخاصة بكل إجراءمستعرضا االدوات وا

Out patient Saturday 

26/12/2020 

10Am-12pm 

(11th week) 

 Immunization 

 Oxygen therapy 

 Rehydration  

OSCE Exam 
9-21/1/2021 

(13th– 14th) week 

منصة 

 الجامعة

 أو 

معامل 

 الكلية

 طالب المستوى الثالث

طالب تقريبا280  



 

 من التدريب على المنصة التعليمية للطالب والتي سيتم ذكرها بالتفصيل  لنفس المحتوى االسبوعي سيقوم كل أعضاء الهيئه المعاونة بشرح نقاط تنفيذ الجزء االلكتروني

 الحقا

 الطالب وأي مالحظات أخرى قد تقتضي االبالغ بهاحضور بالمعمل من كل سبت يقوم عضو الهيئة المعاونة بتسليم  في نهاية التدريب 

 :اللكتروني على المنصة االلكترونية للجامعةا جزء التدريب االثث

عضو هيئة التدريس 

 المشرف

عضو الهيئة المعاونة 

 المنفذ
 المحاضرة /الموضوع

 التاريخ

 اليوم/ األسبوع
 المجموعة المستهدفة مكان التنفيذ

Registration 17-22/10/2020 

(1st week) 
/////// 

 طالب المستوى الثالث

 طالب تقريبا280

ا.م.د/  ماجدة أحمد عبد 

 العزيز

 

 د/ سحر فاروق هاشم

 

د/ دعاء السيد عبد العزيز 

 وادي

 )منسق المقرر(

 

 م.م هند وجيه

 

Qualification Saturday 

24/10/2020 

to Friday  (2nd 

week) 

منصة الجامعة 

 للتعليم االلكترونى

 

 Physical examination 

 Growth measurements 

 Vital signs 

 Hand washing 

د/  رشا فوزي عبد 

 المطلب

 )منسق التدريب العملي( 

 

 م.م عزة محمد

Medical 
Saturday 

31/10/2020 

to Friday   

(3rd week) 

 Drug administration 

 Insulin therapy 

 

 ICU Saturday 



 

 

 م. إسراء حسن

 صباحيم. نسمة ال

 Ventilator care 

 Suctioning  

 ABG interpretation 

 CPR 

7/11/2020 

to Friday   

(4th week) 

عضو هيئة التدريس 

 المشرف
عضو الهيئة 

 المعاونة المنفذ
المحاضرة /الموضوع  

 التاريخ

اليوم/ 

 األسبوع

مكان 

 التنفيذ
 المجموعة المستهدفة

 عبد العزيزا.م.د/  ماجدة أحمد 
 د/ سحر فاروق هاشم

 

 د/ دعاء السيد عبد العزيز وادي

 )منسق المقرر(

 

 د/  رشا فوزي عبد المطلب

 )منسق التدريب العملي( 

 

 

 م. سارة حمزة

 

Surgery 
Saturday 

14/11/2020 

to Friday 

(5th week) 

منصة الجامعة 

 للتعليم االلكترونى

 

 طالب المستوى الثالث

 : Surgical care طالب تقريبا280

- Colostomy care 

- Common surgical 

diagnosis 

- Preoperative orientation 

 

 م.م أحمد صالح

 

Dialysis  Saturday 

21/11/2020 

to Friday 

(6th week) 

 Hemodialysis care: 

- before  

- during 

- after  

 

 
Midterm Exam 

Saturday 28/11- 

to Friday 

(7th week) 

منصة الجامعة 

للتعليم االلكترونى 

 أومدرجات الكلية

 طالب المستوى الثالث

 طالب تقريبا280



 

 

عضو هيئة التدريس 

 المشرف
 المحاضرة /الموضوع عضو الهيئة المعاونة المنفذ

 التاريخ

 اليوم/ األسبوع
 المجموعة المستهدفة مكان التنفيذ

ا.م.د/  ماجدة أحمد عبد 

 العزيز
 

 روق هاشمد/ سحر فا

 

 د/ دعاء السيد عبد العزيز 

 وادي

 )منسق المقرر(

 

 د/  رشا فوزي عبد المطلب

 )منسق التدريب العملي( 

 

 م.م. مي التهامي

 م.دعاء كمال

High Risk 
Saturday 5/12/2020 

to Friday   

(8th week) 

منصة 

الجامعة للتعليم 

 االلكترونى

 

 طالب المستوى الثالث

 طالب تقريبا280

 Routine neonatal care 

 Baby bath 

 Bottle feeding & 

gavage feeding 

 Gestational age 

assessment 

 م.م أمل منسي

 

Neurology Saturday 

12/12/2020 

to Friday   

(9th week) 

 Caring for a child with  

seizure  

 Glasgow coma scale. 

 

 م.م منى رفعت

 م. أسماء صبري

 

Oncology 

Saturday 

19/12/2020 

to Friday   

(10th week) 

 Chemotherapy  

 Chemotherapeutic drug 

administration 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ه خاللسبوع المنوط بالتدريب االلكتروني األ أثناء الهيئه المعاونة في وكل عضمسئولية  

 به كلفلمحتوي االلكتروني المبا االلمام 

 أيهما متاحاة الرفع مع منسق العملي تروني او متابعة عمليرفع المحتوي االلك 

 مطابقة للمحتوى االلكتروني اختيار من بين متعدداسئلة  تسعشكل  عمل التقييم االلكتروني في 

  رصد التفاعل االلكتروني لكل طالب 

 عمل تقرير بما تم انجازه من الarea   السبت من االسبوع التالي ونسب الحضور والتفاعل والتقييم .. ورفعه الي منسق العملي في صباح يوم 

 

 

 م.م محمود عبد الباسط

 

Out patient Saturday 

26/12/2020 

10Am-12pm 

(11th week) 

 Immunization 

 Oxygen therapy 

 Rehydration 

 OSCE Exam 9-21/1/2021 

(13th– 14th) week 

منصة 

 الجامعة

 أو 

معامل 

 الكلية

 طالب المستوى الثالث

طالب تقريبا280  



 

 :ريقة التنفيذط

 يتمكن الطالب من االطالع على المحتوى االسبوعي حتى  على المنصة االلكترونيةسبوع أ اولمن  لسبتايوم  سوف يتم رفع الملفات 

 مساءا في تمام الساعة الثامنة سبوعأمن كل  رصد التفاعل االلكتروني يوم االربعاء سوف يتم 

 الساعة الثامنة مساءا ىخالل يومي الخميس والجمعه حتعلى ان يتاح للطالب  رفع التقييم يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا من كل اسبوع سوف يتم 

 رصد درجات التقييم االلكتروني يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءا  سوف يتم 

  يرفع تقرير الarea  من االسبوع التالي ونسب الحضور والتفاعل والتقييم .. ورفعه الي منسق العملي في صباح يوم السبت  ويشمل ما تم انجازه 

Credit hours of clinical pediatric nursing course:   4 Credit Hours / week 

Evaluation methods of Clinical Pediatric Nursing Course: 

Total semester work= 210 

type Strategy  Degree from (210) Percentage  

Assignment: Seminar  

  

Self-learning 30 14.3% 

Clinical evaluation:  quiz for each area 

 No. of clinical areas = 10 

Electronic quiz 180 (18 for each area) 

 

85.7% 

 

 منسق المقرر                                                                                                              أستاذ المقرر                                                

 وادي العزيز عبد السيد دعاء /د                                                                                    العزيز عبد حمدأ ة ماجد /د.م.أ

 دريب العمليمنسق التهاشم                                                                                                         سحرفاروق /د

      المطلب عبد فوزي رشا /د                                                                                         وادي العزيز عبد السيد دعاء /د         

 


