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 جامعة المنصورة                                         

 كلية التمريض

 قسم تمريض االطفال
 

 

 

2021) -Work Plan of First Semester (2020 

 2021  - 2020األول الترم  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. 

    نجوي إبراهيم عبدالجليلد/    :    2020/2021للعام الجامعي  منسق شئوون البكالوريوس الئحة الساعات المعتمدة

 أ.م.د/ جوزفين عاطف الوند                                        :             برنامج الدكتوراة ) ساعات معتمدة (   منسق

 أ.م.د/ بشرى عطية محمد                                                   برنامج الماجستير   ) ساعات معتمدة (:  منسق

 د/ سحر فاروق هاشم                        :                  ) الئحة قديمة ( الماجستير و برنامج الدكتوراة  منسق

   د/ سحر فاروق هاشم                                         :     2020/2021للعام الجامعي  منسق الدراسات العليا

 

 بالقسم: اإلداريةعمال األمسؤلي 

 ) منسق القسم اإلدارى (                د/ دعاء عبد الجواد سعيد -

 

                    م/ اسراء حسن حسن  دعاء كمال ابراهيم                    /م    لالعمال االدارية:سكرتارية القسم  -

                محمود  م/ نسمة الصباحي                                                              

 

 بالقسم: االداريةعمال األمهام 

 خطابات القسم  ةكتاب -

 .بالكلية ةستالم بريد القسم والوارد من خطابات األقسام العلمية واالداريإ -

 ى.   من مهام وأعمال إداريه اخر اما يوكل إليه -
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 مجلس قسم تمريض األطفال:تشكيل 

 ) رئيس المجلس (    يد حسن                    أ.د/ رباب الس -

 ) عضو (ا.د/ فوزية السيد أبو سعد                         -

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

 ) عضو (أ.م.د/ فاطمة محمد فتحي                         -

 ) عضو (أ.م.د/ ماجده احمد عبد العزيز                   -

 ) عضو (                              أ.م.د/ جيهان النبوى -

 ) عضو (                       أ.م.د/ بشري عطية محمد -

 ) عضو (                       أ.م.د/عهود يوسف الشيخ -

 ) عضو (                     أ.م.د/ جوهرة جاد سليمان -

 ) عضو (                          د/ ريهام السعيد حشاد -

 ) عضو (                      العزيزد/ دعاء السيد عبد  -

 ) عضو (                   د/ نجوي ابراهيم عبدالجليل -

 ) عضو (                         د/ سمر محمد الزيادي -

 ) أمين المجلس (غادة جمال بدوي                     د/  -

 

 م/ نسمه الصباحي( -أسماء صبريم/   -)م/ سارة حمزة  األعمال الخاصة بالمجلس: إتمام مسئولي

 

 :منسقى الجودة بالقسم  

 د/ سمر محمد الزيادى -

 د/ دعاء السيد عبد العزيز -

 

 الجودة بقسم تمريض األطفال:  ةمهام لجن

 .إعداد الدراسة الذاتية السنوية للكلية -

 .عمل التقارير السنوية للقسم -

 .مراجعة وتجديد البورتفيليو الخاص بقسم تمريض األطفال -

 .اد وتنفيذ أعمال القسم الخاصة بوحدة ضمان الجودة واالعتمادإعد -

 

 

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب

 رئيس اللجنة                          نافع           محمد د/ هدى

 د/ ليلى ابو سالم                                           عضو 

 عضو                  د/ ايمان عبد السميع الجيوشى          

 د/ ريهام السعيد حشاد                                     عضو 

 عضو          م.م/ مى عادل                                     

 عضو       م.م/منى رفعت                                       

 عضو      م/ اسماء صبرى                                      
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 :لجنة الدراسات العليا  

 رئيس اللجنةجوزفين عاطف                           ا.م.د /

 بشرى عطية                                    عضو ا.م.د /

 د/ اميمة مصطفى ابو سمرة                         عضو 

 عضو د/ غادة جمال                                           

 د/ رشا فوزى                                          عضو 

 م.م/ محمود عبد الباسط                              عضو 

 م.م/ هند وجية                                         عضو 

 م.م/ عزة محمد                                        عضو 

 

 اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم : لجنة تقييم الورقة 

 ا.د/ رباب السيد حسن                             رئيس اللجنة

 أ.د. فوزية السيد أبو سعد                              عضو       

 ماجدة أحمد عبد العزيز                       عضو  ا.م.د /

 لشيخ                           عضو عهود يوسف ا ا.م.د /

 جوزفين عاطف الوند                        عضو  ا.م.د /

 ا.م.د/ فاطمة محمد فتحى                             عضو 

 جوهرة جاد سليمان                           عضو  ا.م.د /

 ادارى م/ نسمة الصباحى                                    عضو 

 لجنة ملف المقرر:  

 جوهرة جاد سليمان                     رئيس اللجنة ا.م.د /

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد                          عضو 

 د/سمر محمد الزيادى                              عضو 

 م.م/ احمد صالح                                   عضو 

 عضو                                   م.م/امل رضا     

 م/ سارة حمزة                                      عضو 

 م/ دعاء كمال                                       عضو 

 م/ اسراء حسن                                     عضو 
 

 

 :)وحدة ضمان الجودة بالكلية( معيار الدراسات العليا  

 ا.م.د/ فاطمة محمد فتحى                          رئيس المعيار 

 ا.م.د/ جيهان النبوى                                     عضو 

 د/سحر فاروق هاشم                                     عضو 

 د/ نجوى ابراهيم                                         عضو 

 عضو                                                                                 م.م/ هند وجية 

 عضو                                           م.م/ امل رضا 

 عضو         م/ اسراء حسن                                   
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 لجنة مراجعة اإلمتحان العملى النهائي لتمريض األطفال: 

 : د/ رشا فوزي             منسق العملي -

 د/  ماجدة عبدالعزيز      د/ سحر فاروق      د/ دعاء وادى   .م.:  أأساتذة المقرر -

 : أ.د/ رباب السيد حسن   رئيس القسم -

 

 : االمتياز بقسم تمريض األطفال ةلجن

 (   منسق لجنة االمتياز) دعاء عبد الجواد سعيد د/  -

 على مدار السنة التدريبيةأعضاء الهيئة المعاونة على ان يقوم كل عضو بمتابعة االمتيازاعضاء هيئة التدريس وفريق عمل من و 

 حسب الخطة الموضوعة 

 االمتياز بقسم تمريض األطفال:  ةمهام لجن

 عمل خطة االمتياز السنوية. -

 افيه.كتحضير دورات القسم لطالب االمتياز وابالغ القسم بميعاد المحاضرات بفترة  -

 .التقارير  ةطالب االمتياز وكتاب  ةمتابع -

 التي تواجة الطالب أثناء سنة االمتياز.حل المشكالت  -

 .لتطوير عمل االمتياز بمستشفي األطفال ةوضع خط -

 .االمتياز ةحضور اجتماعات لجن -

 .حضور اللقاء العلمي لطالب االمتياز -

 لجنة التعليم اإلليكتروني :

 دعاء وادى   /د -

 وجيةم.م/ هند  -

 لجنة خدمة المجتمع : 

 ) رئيس اللجنة(          د/ أميمة مصطفى أبو سمرة -

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد                  عضو -

 عضو    م.م./ أحمد صالح                        -

 عضو                      عزة عبد الرازق /.مم -

 عضو      م/ سارة حمزة                          -

 

 لجنة اإلرشاد االكاديمى

 (منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسمد.إيمان عبدالسميع الجيوشى            ) -

 كل اعضاء هيئة التدريس المرشدين االكاديمين بالقسم.

 لجنة المختبرات  

 د/ رشا فوزي -

 هند وجية /د -

 م.م/ مى عادل -

 م.م/ عزة محمد -

 

 عن القسم:لجنة المكتبات :

 د/ سحر فاروق هاشم             د/ سمر محمد الزيادى    -
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 عضو عن القسم:لجنة الجداول:  

 مصطفى أبو سمرة ةد/ أميم -

 

 المقررات التى يقوم القسم بتدريسها بالترم االول : 

 أوال:  المقررات داخل الكلية :  

 :مقرر تمريض األطفال الئحة ساعات معتمدة

Code: Nurs.3101 

Course title: pediatric nursing 

Year/level: 3rd year 

Hours: 

*Theory: 3hrs x 11weeks=33 hours 

*Practical: 1 Hour credit lab = 2 x 11weeks 

1 Hour credit hospital= 3 x 11weeks  

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. 

 وضع خطة تنفيذية تشتمل على العناصر اآلتية:  :الجزءالنظري مسئولي مهام

 .التدريس ةالنظريةعليالسادةأعضاءهيئ المحاضرات  توزيع •

 متحان نصف الترم.إتحضير وتجهيز   •

 متحان نصف الترم.إتصحيح  •

 حضور الطالب .  ةمتابع •

 الجداول الدراسية . ةحضور لجن •

 شؤون الجدول الدراسي .  ةمتابع •

 نهاية الترم الدراسي.متحان إتحضير وتجهيز   •

 للمقرر. Blue Printعمل  •

 تجهيز وتحضير االمتحان الشفوي. •

 .توزيع اإلرشاد األكاديمي لطالب القسم علي السادة أعضاء هيئه التدريس •

 .ل عن الجزء النظرىئومتابعه تنفيذ المحاضرات النظرى من قبل المس •
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 -:ألولا ترمالي ف   المهام ههذ  تنفيذ مسئول

 أ.م.د/ ماجدة احمد عبد العزيز  .1

 د/ سحر فاروق هاشم   .2

 )منسق المقرر(    د/ دعاء السيد عبد العزيز .3

 

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. 
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 وضع خطة تنفيذية تشتمل على العناصر اآلتية مهام مسئولي الجزء العملي:

 مجموعات الطالب للعملي تحديد •

 clinical rotationsتجهيز وتوزيع   •

 أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة علي أماكن التدريب العمليتوزيع   •

 توزيع موضوعات المهارات المعملية علي الهيئة المعاونة •

 تجهيز خطابات العملي للمستشفيات •

 العملي واألعمال الملحقة به اثناء التدريب حضور الطالب   ةمتابع •

 ة مشاكلهمالطالب المتعثرين ومعالجمتابعة   •

 بالمستشفى العمليةتقويم الطالب باألقسام  ةمليع  ةمتابع •

 clinical areasرصد تقييم الطالب في   ةمتابع •

 اذا لزم وعمل تحديثات وتعديالت علي المقرر مراجعة المحتوي اإللكتروني للمهارات العملية •

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

ومنه  practical partعن سير العملى وتسليمه إلى المسئول عن  clinical areasعلى supervisorتقرير شهرى من كل عمل  •

 . القسم رئيسإلى 

 بمهام مدرب العملى فى الظروف القهرية المقبولة. supervisorيقوم   •

 

 الجزء العملي:  على تنفيذ اإلشرافالمسئول عن 

 عبدالمطلب رشا فوزيد/     :)ساعات معتمدة ( التدريب العملي  منسق

 

 :نظري ساعات معتمدةالمسئول عن تدريس مادة تمريض األطفال 

 أ.م.د/ ماجدة احمد عبد العزيز  -

 د/ سحر فاروق هاشم    -

 (  ) منسق المقرر     د/ دعاء السيد عبد العزيز -

 طب األطفال  :  المسئول عن تدريس مادة 

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد -

 ريهام السعيد حشادد/  -

 ( ) منسق المقرر  د/ سمر محمد الزيادي -
 

 

 جراحة األطفال  : المسئول عن تدريس مادة 

 هدى محمد نافعد/  -

 د/ ايمان عبدالسميع الجيوشي -

 ( ) منسق المقررابراهيم عبد الجليل د/ نجوي -

 

 الثقافات:مهارات التعامل مع المسئول عن تدريس مادة 

 د/ غادة جمال بدوى -

 (قررالممنسق )      د/ رشا فوزي عبد المطلب -
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 لمقررات القسم النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس:  weekly teaching platformعمل  المسئول عن

 منسقي المقررات مع: -

 الزيادي  محمد د. سمر -

 حشادالسعيد  د. ريهام   -

 

 ترشيح التدريس لمرحلة الدراسات العليا:

  2021-2020للفصل الدراسي األول نظام ساعات معتمدة للعام الجامعي  تدريس لمقررات الدكتوراةات أوال: ترشيح
 

 منسق المقرر  القائم بالتدريس  المقرر 

New trends in pediatric nursing  ا.د/ رباب السيد حسن 

 ا.م.د/ جوهرة جاد سليمان

 ا.م.د/ جوهرة جاد سليمان

Psychosocial aspects in pediatric 

nursing 

 فتحي ا.م.د/ فاطمة محمد 

 ا.م.د / ماجدة احمد عبد العزيز

 ا.م.د / ماجدة احمد عبد العزيز

Chronic diseases in pediatrics  /الوندعاطف  جوزفينا.م.د 

 فتحي ا.م.د/ فاطمة محمد 

 فتحي ا.م.د/ فاطمة محمد 

Hospice & Palliative care  ا.د/ فوزيه السيد أبو سعد 

 أ.م.د / عهود يوسف الشيخ

 أ.م.د / عهود يوسف الشيخ

Pediatric Emergency & Critical care  ا.د/ رباب السيد حسن 

 الوندا.م.د/ جوزفين عاطف 

 الوندا.م.د/ جوزفين عاطف 

 

 : 2021-2020التدريس لمقررات الماجستير للفصل الدراسي الثالث نظام ساعات معتمدة للعام الجامعي  اتثانيا: ترشيح 

 منسق المقرر  القائم بالتدريس  الكود  المقرر 

Pediatric Nursing Training 

 ( Practical II) 

 2التدريب العملي  لتمريض األطفال  

MP206  ا.م.د/ عهود يوسف الشيخ 

 ا.م.د/ جوهرة جاد سليمان

 ا.م.د/ جوهرة جاد سليمان

Pediatric Emergency Nursing   

 تمريض الطوارئ لألطفال  

MP207     ا.م.د / جيهان النبوي احمد 

د/ أميمة مصطفى ابو سمرة                              

  

 د/ أميمة مصطفى ابو سمرة                              

Safety Aspect In Pediatrics 

 جوانب السالمة في تمريض األطفال 

MP208     ا.م.د / جيهان النبوي احمد 

 د. ليلي يونس أبو سالم  

 ا.م.د / جيهان النبوي احمد    

 

Elective Course  

 المقرر االختياري  

 ا.د/ فوزيه السيد أبو سعد  

 ا.م.د / بشرى عطية محمد 

 

 ا.م.د / بشرى عطية محمد 

 

 

لمقئئررات القسئئم النظريئئة والعمليئئة لمرحلئئة الدراسئئات العليئئا بنظئئام السئئاعات   weekly teaching platformعمئئل  المسئئئول عئئن

 المعتمدة:

 منسقي المقررات مع: -

 الوند أ.م.د. جوزفين عاطف -

 محمد أ.م.د.  بشرى عطية -
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 االعداد والتصحيح وتجميع الدرجات للمقررات:

 -:ةساعات معتمد أطفاللمادة تمريض االختبارات النهائية  .1

 -: Midtermاعمال االمتحان النظرى  

 سحر فاروق   ود/ دعاء وادي د/ماجدة عبد العزيز   و .م.د. أ Midtermتنفيذ ال اعداد و المسؤل عن  -

 او حسب الجدول المعلن بالكلية  السابع   األسبوع فيسيكون  و -

 العزيز   ود/ دعاء واديماجدة عبد .م.د. أ: Midtermالمسئول عن مراجعة امتحان ال  -

 د/ دعاء واديو سحر فاروقد/و ماجدة عبد العزيز /.م.د: أMidtermالمسئول  عن  تصحيح ال  -

 :Midtermال المسؤل عن رصد درجات   -

 م/ نسمة الصباحي      عزة محمد عبد الرازق      م/ دعاء إبراهيم كمال /.مم    

 : Midtermال المسؤل عن  مراجعة رصد درجات  -

 محمود عبد الباسطم.م/ أمل رضا                  دعاء وادي             م.م/د/           

 صبري          م/ اسراء حسن  أسماءم/  :Midtermال  غيابرصد المسؤل عن   -

 

 -:  OSCEاعمال امتحان العملى النهائى 

   -:OSCEامتحان العملى النهائى تنفيذالمسئول عن  -

 أحمد صالحم.م./                   ةهند وجي /د            رشا فوزيد/  -

 -:OSCEامتحان العملى النهائى   مراجعةالمسئول عن  -

 : د/ رشا فوزي             منسق العملي -

 د/ دعاء وادى          د/  ماجدة عبدالعزيز      د/ سحر فاروق.م.:  أأساتذة المقرر -

   : أ.د/ رباب السيد حسن رئيس القسم -

 

  -: OSCEالمسئول عن تجميع  ومراجعة  درجات ال -

 جميع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم  -

  -:OSCEدرجات ال رصد  المسئول عن  -

 م.م/ مي عادل     م.م/ مني رفعت            أحمد صالح /م.م -  د/ رشا فوزي -

 

 م.م/ مني رفعت      م.م/ مي عادل   -:OSCEال رصد غيابالمسئول عن  -

 

 inal form of clinical rotationFالمسئول عن تجميع درجات 

 م.م/ مني رفعت       أحمد صالح /م.م      رشا فوزي /د

 

       :- inal form of clinical rotationF  رصد درجات العملى المسئول عن

 م.م/ مي عادل             ة ند وجيه /د        فوزيرشا  /د 

   -: (semester workرصد درجات  )  المسئول عن

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

 دعاء كمال م/                        عزه محمد م.م/           
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   -المسؤل عن حصر الطالب المتعثرين من العملى :

 أحمد صالح  م.م/                  رشا فوزيد/ 

 والعملي : المسئول عن غياب النظري

 حمود عبد الباسط.م/ ممعملي : 

 م.م/ عزه محمد عبد الرازق:  نظري  

 

 ( :clinical area)   للمراجعة العامة لكل درجات العملي للطالب لجنة

 ماجدة عبد العزيزا.م. د/     

 دعاء وادي  د/          د/ سحر فاروق

 -:لمادة تمريض األطفال ساعات معتمدةاالمتحان الشفوى النهائى   اعمال 

 ل عن إعداد أسئلة الشفوي:ئومسال -

 د/ دعاء واديسحر فاروق   ود/ماجدة عبد العزيز   و  /.م.دأ -

 د/ دعاء وادي  المسئول عن تجميع أسئلة الشفوي: -

 :مراجعة نهائية لكروت الشفوي -

 د/ليلى أبو سالم( -أ.م.د/ بشرى عطية  -أ.م.د/ جيهان النبوى  -عهود الشيخ)أ.م.د/  المكونة من  الشفوى كروت لجنة مراجعة

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

 م. إسراء حسن            م.م/ منى رفعت إبراهيم       مى عادل التهامى م.م/ 

 وي النهائي  المسئول عن  رصد درجات الشف -

 دعاء كمال م/         م.م/ عزه محمددعاء وادى        /د                 

   -وي النهائي :درجات الشف مراجعةالمسئول عن   -

 د/ سمر الزيادي -  نجوى إبراهيم    /د                  

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

 :النظرى النهائى  امتحان  اعداد وتنفيذالمسئول عن  -

 السيد عبدالعزيزد/ دعاء          سحر فاروقد/    ماجدة عبد العزيز   /.م.دأ -

 :االمتحان النظرى النهائى مراجعة المسئول عن  -

             ماجدة عبد العزيز    /.م.دأ       المكونة من أ.د/ فوزية السيد أبوسعد   النهائي  لجنة مراجعة النظرى

 

 -أطفال ساعات معتمدة : طباالختبارات النهائية لمادة  .2

 -ساعات معتمدة:لمادة طب األطفال   Midtermالمسؤل عن تنفيذ ال 

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد        د/ ريهام السعيد حشاد             د/ سمر محمد الزيادي        -

 :Midtermالمسئول عن مراجعة امتحان ال  -

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد                   د/ سمر محمد الزيادي              

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

 منى رفعتم.م/   -ريهام السعيد حشاد             د/  -

 -مادة طب األطفال ساعات معتمدة:ل  Midtermالمسؤل عن رصد غياب  ال 

 منى رفعتم.م/  -
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 :عن إعداد أسئلة الشفويالمسئول 

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد        د/ ريهام السعيد حشاد             د/ سمر محمد الزيادي        -

 :  مراجعة نهائية لكروت الشفوي

 د/ ليلى أبو سالم( -دعاء عبد الجواد سعيد /د–سحر فاروق هاشمالمكونة من  )د/  اللجنة

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

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

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

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد        د/ ريهام السعيد حشاد             د/ سمر محمد الزيادي        -

 . أمل رضا م.م               

   -:لمادة طب األطفال  وي النهائي درجات الشف مراجعةالمسئول عن  

 ابراهيم م. دعاء كمال                  الزيادىمحمد سمر  /د       

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

 -المسؤل عن تنفيذ امتحان النظرى النهائي لمادة طب األطفال ساعات معتمدة:

 د/ دعاء عبد الجواد سعيد        د/ ريهام السعيد حشاد             د/ سمر محمد الزيادي        -

 :نهائي لمادة طب األطفال ساعات معتمدةالمسؤل عن مراجعة امتحان النظرى ال

 لجنة مراجعة اإلمتحان النظرى النهائى النهائي المكونة من: -     

              د/ دعاء عبد الجواد سعيد        أ.د/ رباب السيد حسن                                      

 

 -أطفال ساعات معتمدة : جراحةاالختبارات النهائية لمادة  .3

 

 -األطفال ساعات معتمدة: جراحةمادة  ل  Midtermتنفيذ ال اعداد والمسؤل عن 

 د/ نجوي ابراهيم عبد الجليل       د/ هدى محمد نافع         د/ ايمان عبدالسميع الجيوشي -

 بد الجليل  د/ هدي محمد نافع   و د/ نجوي ابراهيم ع  : Midtermالمسئول عن مراجعة امتحان ال 

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

 م. إسراء حسن                  د/ نجوي ابراهيم عبد الجليل              د/ ايمان عبدالسميع الجيوشي

 -األطفال ساعات معتمدة: جراحةلمادة   Midtermالمسؤل عن رصد غياب  ال 

 م. إسراء حسن          

 :عن إعداد أسئلة الشفوي المسئول

 د/ نجوي ابراهيم عبد الجليل        د/ هدى محمد نافع         د/ ايمان عبدالسميع الجيوشي -

 :مراجعة نهائية لكروت الشفوي

 (هدى محمد نافعد/  -العزيز واديدعاء عبد د/–.م.د/ جوهرة جاد سليمانأالمكونة من  )اللجنة 

 :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  المسئول عن  رصد درجات الشف

 إسراء حسن م.م/ محمود عبد الباسط                م/ 
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   -لمادة جراحة األطفال:وي النهائي درجات الشف مراجعةالمسئول عن  

 د/ نجوي ابراهيم عبد الجليل               د/ ايمان عبدالسميع الجيوشي

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

 -تنفيذ امتحان النظرى النهائي لمادة جراحة األطفال ساعات معتمدة:اعداد و المسؤل عن 

 د/ نجوي ابراهيم عبد الجليل     د/ هدى محمد نافع         د/ ايمان عبدالسميع الجيوشي -

 :ساعات معتمدةامتحان النظرى النهائي لمادة طب األطفال  المسؤل عن مراجعة

              :        أ.د/ رباب السيد حسنلجنة مراجعة اإلمتحان النظرى النهائي المكونة من -

 د/ هدى محمد نافع                                                                             

                                                                               

 -ساعات معتمدة : مهارات التعامل مع الثقافاتبارات النهائية لمادة االخت .4

 

 لمادة الثقافات: السنة درجات أعمالالمسؤل عن رصد  

 م./سارة حمزة       م/ نسمه الصباحي      د/ رشا فوزي      د/ غادة جمال بدوى -

 لمادة الثقافات:  لشفويأسئلة ا  وتنفيذ المسئول عن إعداد

 عبد المطلب د/ رشا فوزي        د/ غادة جمال بدوى -

 لمادة الثقافات: للتيرم األول  الشفوي المسئول عن مراجعة كروت

 (سمر محمد  الزياديد/  -ماجدة احمد عبد العزيزا.م.د /  - الوندا.م.د/ جوزفين عاطف المكونة من  )اللجنة 

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

 م.م/ أمل رضا                        ةد/ هند وجي            

 -:  لمادة الثقافاتوي النهائي  المسئول عن  رصد درجات الشف

 م/ نسمه الصباحي        م/ اسماء صبري   

    -وي النهائي لمادة الثقافات:درجات الشف مراجعةالمسئول عن  

 م.م/ مي عادل        عبد المطلب د/ رشا فوزي  د/ غادة جمال بدوي     

 -:لمادة مهارات التعامل مع الثقافات  عمال االمتحان النظرى النهائى  أ

 -المسؤل عن اعداد و تنفيذ امتحان النظرى النهائي لمادة الثقافات:

 د/ غادة جمال بدوى -

 د/ رشا فوزي عبد المطلب -

 المسئول  عن  مراجعة اإلمتحان النظرى النهائى  للتيرم األول لمادة الثقافات:

 د/ غادة جمال بدوى    اللجنة المكونة من أ.د/ رباب السيد حسن     -
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 (1220  -2020)  ألولاخالل التيرم يئة التدريس بقسم تمريض األطفال مهام أعضاء ه

 التوقيع       المهام المكلف بها  اسم العضو 

 رباب السيد حسن  /أ.د

 

 رئيس مجلس القسم   •

 والدراسات العليا بالقسم اإلمتحانية لمقررات البكالوريوسرئيس لجنة تقييم الورقة  •

في   • النظرالمشاركة  إالمتحان  ولمقررالنهائي    يمراجعة  األطفال  مهارات    طب  مادة 

 التعامل مع الثقافات  

 النهائي لمقرر تمريض االطفاللجنة مراجعة اإلمتحان العملى رئيس  •

ل الدراسي األول لمرحلة  الفص  New trends in pediatric nursingمقرر  تدريس •

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

األول    Pediatric Emergency & Critical careتدريس مقرر   • الدراسي  الفصل 

 لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 

 أ.د/ فوزية السيد أبوسعد 
 مجلس القسم  عضو •

 لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسمعضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية  •

تمريض االطفال وجراحة  لمقررات  النهائية    يةالنظر  اتمراجعة إالمتحانالمشاركة في   •

 االطفال

مقرر   • لمرحلة  Hospice & Palliative care تدريس  األول  الدراسي  الفصل 

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

االختياري   • المقرر  لمقررات     Elective courseتدريس  الثالث  الدراسي  الفصل 

 الماجستير ساعات معتمدة 

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 عضو مجلس القسم  • الوند  أ.م. د/ جوزفين عاطف

 لجنة الدراسات العليا بالقسم رئيس   •

 البكالوريوس والدراسات العليا بالقسمعضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات  •

عنعمل   • والعملية     weekly teaching platformالمسئول  النظرية  القسم  لمقررات 

 لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 مدير برنامج مقررات الدكتوراة الئحة ساعات معتمدة  •

ال  Pediatric Emergency & Critical careتدريس مقرر   • األول  الفصل  دراسي 

 لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

مقرر   • األول    Pediatric Emergency & Critical careمنسق  الدراسي  الفصل 

 لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

مقرر   • لمرحلة  Chronic diseases in pediatricsتدريس  األول  الدراسي  الفصل 

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

 ه الئحة ساعات معتمدة برنامج مقررات الدكتورامنسق  •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 

 فاطمة محمد فتحى  /أ.م.د

 عضو فى مجلس القسم  •

 رئيس معيار الدراسات العليا •

 عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم •

مقرر   • الدراسي  Chronic diseases in pediatricsتدريس  لمرحلة  الفصل  األول 

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

مقرر    • لمرحلة  Chronic diseases in pediatricsمنسق  األول  الدراسي  الفصل 

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

الفصل الدراسي   Psychological aspects in pediatric nursingتدريس مقرر   •

 األول لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 
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 االكاديمي للطالب االرشاد  •

عبد   أحمد د/ ماجدةأ.م.

 العزيز 

 

 عضو مجلس القسم •

 عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم •

الفصل الدراسي   Psychological aspects in pediatric nursingتدريس مقرر   •

 األول لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

الدراسي   Psychological aspects in pediatric nursingمقرر    منسق  • الفصل 

 األول لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

 تدريس مقرر تمريض االطفال نظري لمرحلة البكالريوس الئحة ساعات معتمدة •

 مراجعة اإلمتحان العملى النهائي لمقرر تمريض االطفال مسئول عن •

وتصحيحه    لمادة تمريض األطفال نظري   midtermإمتحانالمشاركة في إعداد وتنفيذ   •

 ومراجعة رصد الدرجات 

 لمادة تمريض األطفال  اإلمتحان الشفوى النهائى وتنفيذ المشاركة في إعداد •

 الثقافات مراجعة إالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر المشاركة في  •

 االطفالمراجعة درجات العملي لمقرر تمريض في المشاركة  •

 اإلمتحان النظرى النهائى لمادة تمريض األطفال إعداد المسئول عن •

المسئول عن مراجعة اإلمتحان النظرى النهائى لمادة تمريض األطفال بالمشاااركة مااع   •

 أ.د/ فوزية السيد أبوسعد

 االرشاد االكاديمي للطالب •

 

 عضو مجلس القسم   • د/جيهان النبوى احمد أ.م.

 معيار الدراسات العليا عضو •

 تمريض االطفالالنهائي  لمقرر  شفويمراجعة إالمتحان ال المشاركة في  •

الفصل الدراسي الثالث لمقااررات  Pediatric emergency nursing تدريس مقرر   •

 الماجستير ساعات معتمدة

مقرر   • لمقررات Safety aspects in pediatrics تدريس  الثالث  الدراسي  الفصل 

 الماجستير ساعات معتمدة 

لمقررات Safety aspects in pediatrics مقرر    منسق • الثالث  الدراسي  الفصل 

 الماجستير ساعات معتمدة 

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 عضو مجلس القسم   • د/ بشرى عطية محمدأ.م.

لمقررات القسم النظرية والعملية   weekly teaching platformالمسئول عنعمل  •

 لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 تمريض االطفالر لمقر شفوي النهائيمراجعة إالمتحان ال المشاركة في  •

االختياري   • المقرر  لمقررات    Elective courseتدريس  الثالث  الدراسي  الفصل 

 الماجستير ساعات معتمدة 

االختياري   • المقرر  لمقررات     Elective courseمنسق  الثالث  الدراسي  الفصل 

 الماجستير ساعات معتمدة 

 برنامج الماجستير الئحة ساعات معتمدة  منسق •

 عضو فى لجنة الدراسات العليا •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 يوسف الشيخد/ عهود أ.م.

 

 عضو مجلس القسم   •

 عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم   •

مقرر    • لمرحلة  Hospice & Palliative careتدريس  األول  الدراسي  الفصل 

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

مقرر    • األول  Hospice & Palliative careمنسق  الدراسي  لمرحلة  الفصل 

 الدكتوراة ساعات معتمدة 

 طفالالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر تمريض األاالمشاركة في مراجعة  •
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الماجسااتير الفصاال الدراسااي الثالااث الئحااة لمرحلااة    2دريب العملااي  التاا   تدريس مقاارر •

 ساعات معتمدة

 االرشاد االكاديمي للطالب •

 د/ جوهرة جاد سليمان أ.م.

 

 عضو مجلس القسم  •

الماجستير الفصل الدراسي الثالث الئحة لمرحلة  2تدريب العملي التدريس مقرر  •

 ساعات معتمدة 

لمقررات الماجستير الفصل  2منسق مقررالتدريب العملي لمقرر تمريض األطفال  •

 الدراسي الثالث الئحة ساعات معتمدة 

الفصل الدراسي األول   New trends in pediatric nursingتدريس مقرر  •

 لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

الفصل الدراسي األول   New trends in pediatric nursing منسق مقرر   •

 لمرحلة الدكتوراة ساعات معتمدة 

 رئيس لجنة ملف المقرر بالقسم  •

 عضو لجنة تقييم الورقة اإلمتحانية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم •

 جراحة اطفالمراجعة إالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر المشاركة في  •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 للطالب عضو فى لجنة الفاعلية التعليمية • ليلى يونس ابو سالم  /د

 والثقافات النهائي  لمقرر طب االطفال شفويمراجعة إالمتحان ال المشاركة في  •

الفصل الدراسي الثالث لمقررات Safety aspects in pediatrics تدريس مقرر  •

 الماجستير ساعات معتمدة 

 

 للطالب التعليمية لجنة الفاعلية رئيس • د/ هدى محمد نافع 

 ساعات معتمدة  ةلمرحلة البكالريوس الئح طفيلياتمنسق مقرر ال •

 ساعات معتمدة  ةلمرحلة البكالريوس الئح جراحة أطفال تدريس مقرر •

فى   • النظرى  المشاركة  اإلمتحان  النهائى    midtermإعداد  واإلمتحان  الشفوى  وأسئلة 

 لمادة جراحة األطفال  

 جراحة اطفالمراجعة إالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر المشاركة في  •

النهائي لمقرر  المشاركة في   • جراحة االطفال بالمشاركة مع  مراجعة إالمتحان النظري 

 أ.د/ فوزية السيد أبوسعد

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 فاروق هاشم د/ سحر 

 

 2020/2021منسق الدراسات العليا للعام الجامعي  •

 الئحة قديمة والدكتوراة برنامج الماجستير  منسق •

 عضو في لجنة المكتبات عن القسم •

 النهائي  لمقرر طب االطفال شفويمراجعة إالمتحان ال المشاركة في  •

 الدراسات العلياعضو معيار  •

 لمرحلة البكالريوس الئحة ساعات معتمدةتدريس مقرر تمريض االطفال نظري  •

 لمادة تمريض االطفال النهائيعضو لجنة مراجعة اإلمتحان العملى   •

وتصحيحه ومراجعة رصد الدرجات   midtermاإلمتحان النظرى    المشاركة في إعداد •

 لمادة تمريض األطفال نظري

 تمريض األطفال نظرياإلمتحان الشفوى النهائى لمادة  وتنفيذ المشاركة في إعداد •

 مراجعة درجات العملي لمقرر تمريض االطفال نظري  المشاركة في  •

 اإلمتحان النظرى النهائى لمادة تمريض األطفال  المشاركة في إعداد •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 بالقسم عضو فى لجنة الدراسات العليا • مصطفى أبو سمرة ةد/ أميم 

 بالقسم رئيس لجنة خدمة المجتمع  •

 عن القسم عضو فى لجنة الجداول •

الفصل الدراسي الثالث لمقررات   Pediatric emergency nursing تدريس مقرر   •

 الماجستير ساعات معتمدة 

مقرر   • لمقررات  Pediatric emergency nursing منسق  الثالث  الدراسي  الفصل 

 



  

 
 

17 

 الماجستير ساعات معتمدة 

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 د/إيمان عبد السميع

 الجيوشي

 منسق اإلرشاد األكاديمى بالقسم  •

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية للطالب •

 ساعات معتمدة ةلمرحلة البكالريوس الئح منسق مقررالفيزياء •

 األطفال الئحة ساعات معتمده  مادة جراحة تدريس •

إعداد   • في  النظرى    وتنفيذالمشاركة  رصد   midtermاإلمتحان  ومراجعة  وتصحيحه 

 األطفال الئحة ساعات معتمده  لمادة جراحةالدرجات 

إعداد • في  النهائى  وتنفيذ  المشاركة  الشفوى  جراحة  اإلمتحان  الئحة   لمادة  األطفال 

 ساعات معتمده 

إعداد  • في  النهائى  المشاركة  النظرى  جراحة  اإلمتحان  ساعات    لمادة  الئحة  األطفال 

 ورصد درجات أعمال السنة معتمده

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 دعاء عبد الجواد سعيد د/ 

 
 منسق القسم اإلدارى •

 منسق لجنة االمتياز بالقسم  •

 بالقسم عضو فى لجنة خدمة المجتمع •

 عضو لجنة ملف المقرر بالقسم •

 تدريس مقرر طب األطفال ساعات معتمدة  •

وتصحيحه ومراجعة رصد الدرجات   midtermاإلمتحان النظرى  المشاركة في إعداد   •

 األطفال  لمادة طب

 مراجعة إالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر طب االطفال  •

 األطفال  لمادة طب اإلمتحان الشفوى النهائى وتنفيذ إعدادالمشاركة في  •

ورصد درجات أعمال  األطفال  لمادة طب اإلمتحان النظرى النهائى  إعدادالمشاركة في  •

 السنة 

اإلمتحان النظرى النهائى لمادة طب األطفال بالمشاركة مع  أ.د/ رباب السيد مراجعة  •

 حسن

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 أمين مجلس القسم • بدوي  د/ غادة جمال

 عضو في لجنة الدراسات العليا بالقسم •

 تدريس مادة الثقافات  •

 الثقافاتاإلمتحان الشفوى النهائى لمادة  وتنفيذ إعدادالمشاركة في  •

فى   • أعمال  المشاركة  درجات  الثقافات ورصد  لمادة  النهائى  النظرى  اإلمتحان  إعداد 

 السنة 

 أ.د/ رباب السيد حسن  لمادة الثقافات بالمشاركة معمراجعة اإلمتحان النظرى النهائى  •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 مجلس القسم عضو  • حشاد  السعيد د/ ريهام

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية للطالب •

لمقررات القسم النظرية والعملية   weekly teaching platformالمسئول عن عمل  •

 لمرحلة البكالوريوس

 تدريس مقرر طب األطفال ساعات معتمدة  •

وتصحيحه ومراجعة رصد الدرجات   midtermاإلمتحان النظرى    المشاركة في إعداد •

 لمادة طب األطفال 

 اإلمتحان الشفوى النهائى لمادة طب األطفال  وتنفيذ المشاركة في إعداد •

ورصد درجات  اإلمتحان النظرى النهائى لمادة طب األطفال المشاركة في إعداد وتنفيذ  •

 أعمال السنة 

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

  عضو مجلس القسم  • د/ دعاء السيد عبد العزيز 
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 منسق التعليم االلكتروني بالقسم •

 منسق الجودة بالقسم  •

مقرر تمريض االطفال نظري لمرحلة البكالريوس الئحة ساعات  ومنسق تدريس •

 معتمدة 

 النهائي لجنة مراجعة اإلمتحان العملى  عضو •

وتصحيحه ومراجعة  midtermاإلمتحان النظرى  ومراجعة المشاركة في إعداد وتنفيذ •

 رصد الدرجات لمادة تمريض األطفال نظري

اإلمتحان الشفوى النهائى لمادة تمريض األطفال  وتجميع أسئلة إعداد المشاركة في  •

 نظري

 مراجعة درجات العملي لمقرر تمريض االطفال نظريالمشاركة في  •

 قرر تمريض االطفال  لم النهائي العمليامتحان مراجعة عضو لجنة   •

 اإلمتحان النظرى النهائى لمادة تمريض األطفال    اعداد المشاركة في •

 جراحة اطفالمراجعة إالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر  المشاركة في •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 عضو مجلس القسم  • د/ نجوي ابراهيم عبدالجليل 

 عضو معيار الدراسات العليا •

 منسق شئؤن البكالوريوس الئحة ساعات معتمده   •

 مادة جراحة األطفال الئحة ساعات معتمده تدريس ومنسق  •

وتصحيحه ومراجعة  midtermاإلمتحان النظرى    وتنفيذ ومراجعة  المشاركة في إعداد •

 رصد الدرجات لمادة جراحة األطفال الئحة ساعات معتمده 

إعداد   • في  الئحة تنفيذ  والمشاركة  األطفال  جراحة  لمادة  النهائى  الشفوى  اإلمتحان 

 ساعات معتمده 

اإلمتحان النظرى النهائى لمادة جراحة األطفال الئحة ساعات   كة في إعدادالمشار •

 ورصد درجات أعمال السنة معتمده

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 عضو مجلس القسم  • الزيادي  محمد د/ سمر

 منسق الجودة بالقسم  •

 عضو لجنة ملف المقرر بالقسم •

لمقررات القسم النظرية والعملية   weekly teaching platformالمسئول عن عمل  •

 لمرحلة البكالوريوس

 مقرر طب األطفال ساعات معتمدة ومنسق تدريس  •

وتصحيحه ومراجعة  midtermاإلمتحان النظرى  وتنفيذ ومراجعة المشاركة في إعداد •

 رصد الدرجات لمادة طب األطفال 

  اإلمتحان الشفوى النهائى لمادة طب األطفال    المشاركة في إعداد •

وتنفيذ اإلمتحان النظرى النهائى لمادة طب األطفال ورصد درجات   المشاركة في إعداد •

 أعمال السنة  

 ثقافات مراجعة إالمتحان الشفوي النهائي  لمقرر المشاركة في  •

 االرشاد االكاديمي للطالب  •

 

 عضو لجنة الدراسات العليا بالقسم • د/ رشا فوزي عبد المطلب 

 المختبرات عن القسم عضو لجنة  •

 دهممنسق التدريب العملى لمادة تمريض األطفال الئحة ساعات معت  •

 حصر الطالب المتعثرين من العملى  •

 final clinical rotationرصد درجات العملى  •

 ,  OSCE المسئول عن تنفيذ  ومراجعة ورصد درجات •

 تدريس ومنسق مادة الثقافات ساعات معتمدة  •

 الثقافاتاإلمتحان الشفوى النهائى لمادة وتنفيذ  إعدادالمشاركة في  •

المشاركة فى إعداد اإلمتحان النظرى النهائى لمادة الثقافات ورصد درجات أعمال   •

 السنة 

 االرشاد االكاديمي للطالب  •
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 ( 1220  -2020)  ول خالل التيرم األ بقسم تمريض االطفال مهام أعضاء الهيئة المعاونة

 التوقيع          المهام المكلف بها                اسم العضو      

 ةم.م/ هند وجي

 
 عضو لجنة الدراسات العليا  •

 عضو معيار الدراسات العليا •

 عضو لجنة التعليم اإللكترونى  •

 عضو لجنة المختبرات  •

 OSCEتنفيذ امتحان العملي النهائي المشاركة في  •

 Final form of clinical rotation العمليرصد درجات المشاركة في  •

 عمل لجان شفوي مادة الثقافات وتوزيع الطالب علي اللجانالمشاركة  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 م.م/ احمد صالح 

 
 عضو لجنة ملف المقرر •

 عضو لجنة خدمة المجتمع بالقسم  •

 OSCEتنفيذ امتحان العملي النهائي المشاركة في  •

 OSCEرصد درجات امتحان العملي النهائي المشاركة في  •

 Final form of clinical rotationتجميع درجات المشاركة في  •

 semester workرصد درجات المشاركة في  •

 حصر الطالب المتعثرين  المشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 م.م/ مي عادل 

 

 لجنة الفاعلية التعليمية للطالب بالقسم عضو  •

 عضو لجنة المختبرات  •

 عمل لجان الشفوي لمقرر تمريض اطفال وتوزيع الطالب علي اللجان المشاركة في  •

 OSCEالمشاركة في رصد درجات امتحان العملي النهائي  •

 OSCEرصد غياب امتحان العملي النهائي  •

 مراجعة درجات شفوي نهائي لمقرر ثقافات المشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 

م.م/ محمود عبد 

 الباسط 

 لجنة الدراسات العليا عضو  •

 رصد غياب العملي  •

 لمقرر تمريض األطفالMidtermدرجات مراجعة رصدالمشاركة في  •

 OSCEرصد غياب امتحان العملي النهائي  •

 semester workرصد درجات المشاركة في  •

 عمل لجان الشفوي لمقرر طب اطفال وتوزيع الطالب علي اللجان المشاركة في  •

 رصد درجات شفوي نهائي لمقرر جراحة االطفالالمشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 المقررعضو لجنة ملف  • مل رضاأم.م /

 عضو معيار الدراسات العليا •

 تمريض أطفال  midtermدرجات  رصد مراجعةالمشاركة في  •

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة طب أطفال المشاركة في  •

 وتوزيع الطالب علي اللجان  الثقافاتعمل لجان الشفوي لمقرر المشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية  • م.م/ منى رفعت  

 Final form of clinical rotationالمشاركة في تجميع درجات  •

 OSCEالمشاركة في رصد درجات امتحان العملي النهائي  •

 OSCEرصد غياب امتحان العملي النهائي  •

 أطفال  لمقرر طب midtermرصد  درجات المشاركة في  •

 لمقرر طب أطفال midtermرصد  غياب •
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 اللجان  وتوزيع الطالب علي  تمريض اطفالعمل لجان الشفوي لمقرر المشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 عزة محمد  /مم.

 
 عضو لجنة الدراسات العليا  •

 عضو لجنة خدمة المجتمع •

 عضو لجنة المختبرات  •

 رصد غياب النظري لمقرر تمريض اطفال •

 أطفالتمريض لمقرر  midtermرصد  درجات المشاركة في  •

 semester workرصد درجات المشاركة في  •

 درجات شفوي لمقرر تمريض اطفال رصد المشاركة في  •

 طب أطفال لجان الشفوى وتوزيع الطالب لطالب مقرر عملالمشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 م./ سارة حمزة  

 
 المجلسسكرتير أمين   •

 عضو لجنة ملف المقرر •

 عضو لجنة خدمة المجتمع •

 أطفال  جراحة عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لطالب مقررالمشاركة في  •

 وأعمال السنة لمقرر ثقافات  رصد درجات الشفوى النهائىالمشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

إبراهيم دعاء   م./ 

 كمال

 

 المقررعضو لجنة ملف  •

 سكرتارية القسم لألعمال اإلدارية  •

 تمريض أطفال  midtermرصد  درجات المشاركة في  •

 semester workرصد درجات المشاركة في  •

 أطفال درجات الشفوى النهائى لمادة طبرصد مراجعة المشاركة في  •

 االطفال رصد درجات الشفوى النهائى لمادة تمريضالمشاركة في  •

 اعمال داخل القسمما يكلف به من  •

 

 م./ أسماء صبري 

 
 سكرتير أمين  المجلس •

 عضو لجنة الفاعلية التعليمية بالقسم •

 تمريض أطفال midtermرصد غياب   •

 المشاركة في رصد درجات العملي لمادة تمريض أطفال  •

 ت الشفوى النهائى لمادة ثقافات رصد درجاالمشاركة في  •

 وتوزيع الطالب لمادة جراحة أطفالعمل لجان الشفوى  المشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم  •

 

 سكرتارية القسم لألعمال اإلدارية  • حسن م/ إسراء 

 عضو لجنة ملف المقرر •

 عضو معيار الدراسات العليا •

 سكرتارية القسم لألعمال اإلدارية  •

 ساعات معتمدة عمل لجان الشفوى وتوزيع الطالب لمادة تمريض أطفال المشاركة في  •

 تمريض أطفال midtermرصد غياب   •

 لمادة جراحة أطفال  midtermرصد  درجات المشاركة في  •

 لمادة جراحة أطفال  midtermرصد  غياب •

 رصد درجات الشفوى النهائى لمادة جراحة أطفال المشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 سكرتير أمين  المجلس • م/ نسمه الصباحي

 سكرتارية القسم لألعمال اإلدارية  •

 عضو اداري بلجنة تقييم الورقة االمتحانية بالقسم  •

 لمادة تمريض االطفال  midtermرصد درجات المشاركة في  •

 رصد شفوي نهائي واعمال السنه لمادة الثقافاتالمشاركة في  •

 ما يكلف به من اعمال داخل القسم •

 

 


