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 التقرير السنوي لقسم

 ( تمريض األطفال )

 

 عن العام الجامعي

 م2019/2020

 

 

 

 

 

  : مقدمة  عن القسم

 
التي تحرص علي تقديم التعليم  بكلية التمريض من األقسام العلمية الهامةيعتبر قسم تمريض األطفال        

المتميز من خالل دعم الطالب بالمعلومات والمهارات الفكرية والعملية والسلوكية في مجال تمريض األطفال 

في الصحة والمرض ة ذات جودة عالية للطفل واألسر شاملة التي تمكن الطالب من تقديم رعاية تمريضية

 القسم يقوم. حيث بجانب المساهمة في دعم احتياجات المجتمع الصحية ،خالل مراحل عمر الطفل المختلفة

ومقررتمريض األطفال الئحة  ،بتدريس مقررتمريض األطفال الئحة الساعات المعتمدة لطالب المستوى الثالث

المرتكزة علي الدالئل اهات المهارات واالتجو المعلومات يهدف هذا المقررإلى إكساب الطالبحيث ، 2002

لتقديم الرعاية التمريضية لألطفال األصحاء والمرضى خالل مراحل النمو المختلفة منذ  والبراهين العلمية

الميالد وحتى مرحلة المراهقة وإعطاء التثقيف الصحى ألسر هؤالء األطفال، كما يقوم القسم أيضا باإلشتراك 

ا باإلضافة إلى تدريس مقررمهارات التعامل مع الثقافات لطالب هذ ،فى تدريس مقررى طب وجراحة أطفال

سرهم ذوى الثقافات أالمستوى الثانى الئحة الساعات المعتمدة والذى يهدف إلى تقديم التثقيف الصحى لألطفال و

 والعادات المختلفة.  
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 رؤية ورسالة القسم :
 

 .م5/10/2019بتاريخ  أكتوبر لشهروإعتمادها بمجلس القسم العلمي  تم تحديث رؤية ورسالة القسم        

 

 :)المحدثة( لقسمارؤية 

 

يعتبر قسم تمريض األطفال من األقسام العلمية الهامة التي تحرص علي تقديم التعليم المتميز من خالل 

األطفال التي تمكن الطالب دعم الطالب بالمعلومات والمهارات الفكرية والعملية والسلوكية في مجال تمريض 

 من تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية للطفل واألسرة خالل مراحل عمر الطفل المختلفة.

 

 )المحدثة(: لقسما رسالة

 

إكساب الطالب بالمعلومات والمهارات التمريضية واالتجاهات اإليجابية المرتكزة علي الدالئل 

م رعاية تمريضية شاملة ذات جودة عالية للطفل واألسرة في الصحة والبراهين العلمية التي تمكنهم من تقدي

 والمرض خالل مراحل عمر الطفل المختلفة بجانب المساهمة في دعم احتياجات المجتمع الصحية .

 
 أوالً: أعضاء هيئة التدريس:

 

 أستـــــاذ أستــــاذ مساعـــد مــــــــدرس عدد

 متفرغ()مدرس  أبو سالم يونس د. ليلى 1
 أ.م.د/ جوزفين عاطف عبد المجيد

 أ.د/ فوزيه السيد أبو سعد

 د. هدى محمد نافع 2

 فاطمه فتحى أمين /أ.م.د د. سحر فاروق هاشم 3

 جيهان النبوى أحمد /أ.م.د د.أميمه مصطفى أبو سمرة 4

 بشرى عطيه محمد /أ.م.د د. إيمان عبد السميع الجيوشى 5

 عهود يوسف الشيخ /أ.م.د سعيد د. دعاء عبد الجواد 6

 ماجدة أحمد عبد العزيز /أ.م.د د. ريهام  السعيد حشاد 7

 جوهرة جاد سليمان /أ.م.د. د. غادة جمال بدوى 8

 .د/ رباب السيد حسنأ

  د. نجوى ابراهيم عبد الجليل 9

  د.. سمر محمد الزيادى 10

  د.دعاء السيد وادى 11

  المطلبد. رشا فوزى عبد  12
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 أعضاء هيئة التدريس: يثانياً: معاون
 

 أخصائـــي معيــــدة مـــدرس مساعد عدد

 م. سارة مصطفى حمزة أحمد صالح على /م.م 1

 ال يوجد

 عبد الرازقمحمدم. عزة  هند وجيه ابو زيد /م.م 2

 كمال م. دعاء ابراهيم محمود عبد الباسط المتولى /م.م 3

 م.أسماء صبرى عطيه التهامىمي عادل  /م.م 4

 براهيمإم. إسراء حسن  امل رضا منسى /م.م 5

  إبراهيم أحمد منى رفعتم.م/  6

 

 ثالثاً: التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه:

 الماجستير:-1

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 
 التسجيل

 الحالة

 ايمان فتحى نوفل

المعيارية لمقياس توحيد القيمة 

التطور العصبى بيلى االصدار 

الثالث لالطفال المصريين الطبيعين 

 الرضع والدارجين

 حسن أ.د / رباب السيد

 هاشم د/ سحر فاروق

ديسمبر 

2015 

فى مرحلة 

اإلنتهاء من 

 الرسالة

 نشوى عادل عنتر

 

 

تاثير اماكن ادخال انبوب التغذية 

المعدية واوضاع االطفال ناقصى 

النمو على المتبقى المسحوب من 

 المعدة

 أ.د / رباب السيد حسن

رحاب السيد عبد  /.م.دأ

 العزيز

 

فبراير 

2016 

تمت المناقشة 

 بنجاح

 سلوى طلعت السيد

عن  العمليةمعلومات الممرضات 

امان االطفال حديثى الوالدة 

باستخدام االجهزة الوريدية للوقاية 

 من االخطاء الدوائية

 فوزية السيد ابو سعد /.دأ

 د/ سحر فاروق

 

اغسطس 

2016 

تمت المناقشة 

 بنجاح

 هند عبد الهادى صالح

تاثير تطبيق بروتوكول استرشادى 

على معلومات الممرضات عن 

المتطلبات الغذائية للمواليد ناقصى 

 الوزن

 حسن أ.د / رباب السيد

عبد  أحمد ماجدة د/.أ.م

 العزيز

ابريل 

2017 

تمت المناقشة 

 بنجاح

 رنا صالح رفعت

تأثير تطبيق تقنية االسترخاء 

العضلي التصاعدي على القيئ 

والغثيان الناجم عن العالج 

الكيماوي بين األطفال المصابين 

 بسرطان الدم

 حسن أ.د / رباب السيد

 أ.د/ محمد مرسال حمد

 مايو

 2017 

في مرحلة تحديد 

موعد لمناقشة 

 الرسالة

سعيده ربيع عبد النبى 

 احمد

دراسه تاثير الكانجارو )االم 

الكانجارو( والجلوكوز الفمى 

للتحكم فى االلم بين االطفال حديثى 

 فوزية السيد ابو سعد /.دأ
 أغسطس

2017 

تمت المناقشة 

 بنجاح
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الوالده الخدج داخل الرعايه 

 المركزه لحديثى الوالده

 امنية ياسر ابراهيم

تأثير تطبيق برنامج تعليمي عن 

الوريدية الطرفية القسطرة 

المركزيه علي معلومات 

وممارسات الممرضات ونتائجها 

 علي االطفال حديثي الوالدة

 فوزية السيد ابو سعد /.دأ

سبتمبر 

2018 

 

في مرحلة 

االحصاء واعداد 

 نتائج الدراسة

 عبدالرازق عزة محمد

فعالية الجلسات التعليمية 

للممرضات حول اإلكتشاف المبكر 

على النتائج  لعالمات الخطورة

اإلكلينيكية لألطفال بعد جراحة 

 القلب المفتوح

 فوزية السيد ابو سعد /.دأ

 د/ إيمان عبد السميع

سبتمبر 

2018 

تمت المناقشة 

 بنجاح

 حمزةسارة مصطفى 

تأثير قصة هزلية تعليمية عن 

توجيه ما قبل الجراحة على مستوى 

المعلومات والقلق لدى األطفال 

 الخاضعين للجراحة

 حسن رباب السيد /د.أ

 
 2019يناير 

من  م اإلنتهاءت

عينة ع يجمت

وفي  البحث

مرحلة االحصاء 

واعداد نتائج 

 الدراسة

هبه على عبد الفتاح 

 عبده عبد هللا

تأثير تطبيق واقيات األذن وأغطية 

العين علي تقليل األلم المرتبط 

باالجراءات االختراقيه لدي 

 األطفال الخدج

 أ.د/ رباب السيد حسن

أ.م.د/ ماجده أحمد أحمد عبد 

 العزيز

 2019يناير 

ال يوجد تواصل 

الطالبة منذ من 

عام تقريبا وال 

 يوجد استجابة

التواصل  لمحاولة

 معها

شيماء شعبان عبد الجليل 

 الدسوقى الصياد

أثر تطبيق برنامج سلوكيات 

الحماية الذاتية ضد اإلساءة الجنسية 

 لألطفال الصغار في سن المدرسة

 رباب السيد حسن أ.د/

أ.م.د/ عهود يوسف عبد 

 المعطى الشيخ

فبراير 

2019 

ال يوجد تواصل 

 الطالبة منذمن 

وال أكتر من عام 

 يوجد استجابة

التواصل  لمحاولة

 معها

إيمان  أحمد الحسينى 

 عامر

فاعلية برنامج تثقيفى عن رعاية 

األطفال المصابين بمرض الذئبة 

الحمراء على معلومات وممارسات 

 األمهات

 أ.د/ فوزية السيد ابو سعد

ا.م.د/ بشرى عطية محمد 

 محمد

 أغسطس

2019 

تجميع فى مرحلة 

 البحث عينة

 اسراء علوان حسن

تاثير التنفس بتقنية بوتيكو على 

التحكم بخطورة ازمة الربو الشعبى 

 بين االطفال فى سن المدرسة

 .د/ فوزية السيد ابو سعدأ

ا.م.د/ بشرى عطية محمد 

 محمد

اكتوبر 

2019 

في مرحلة 

االحصاء واعداد 

 نتائج الدراسة

 امانى رجب هالل

فاعلية برنامج تعليمي عن رعاية 

األطفال الرضع المتصلين باألنبوبة 

الصدرية علي معلومات 

 وممارسات الممرضات

 

 فوزية السيد ابو سعد /.دأ

 دعاء عبد الجواد سعيد /د

نوفمبر 

2019 

تم االنتهاء من 

 تجميع عينة

والبيانات  البحث

 اإلحصائية
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أمل شكرى رضوان 

 السيد

ردود فعل اآلباء وانعكاسها على 

السلوك الخارج لألطفال فى مرحلة 

 الطفولة المبكرة

 فاطمة فتحى /ا.م.د

 هاشم سحر فاروق /د

 فبراير 

2019 

تجميع فى مرحلة 

 البحث عينة

 عيد ذكي خليل كيذعزة 

الممارسات الغير صحيحة 

أثناء سحب عينات الدم للممرضات 

 األطفال حديثي الوالدة بوحدة

 .د فوزية السيد ابو سعدأ

.م.د/ ماجده أحمد أحمد عبد أ

 العزيز
2020 

تجميع فى مرحلة 

 البحث عينة

 

 :الدكتوراه -2

 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 
 التسجيل

 الحالة

 عطية محمد فاطمة مفرح

المخطط للعب تاثير البرنامج 

كتدخل تمريضى للحد من الم ما 

بعد الجراحة لالطفال الخاضعين 

 لجراحات البطن

 حسن أ.د/ رباب السيد

 عهود يوسف الشيخ/.م.دأ

 

اغسطس 

2014 

في مرحلة اجتياز 

 اختبار الدكتوراه

عبد العزيز  نعمة صالح

 سليمان

برنامج استرشادي لألمهات 

لتحسين جودة حياة اطفالهم 

 بعيوب القلب الخلقية المصابين

 حسن أ.د/ رباب السيد

 ماجدة عبدالعزيز /.م.دأ

اكتوبر 

2014 

في مرحلة اجتياز 

 اختبار الدكتوراه

 رضا محمد عبد الحليم

تأثير برنامج تعليمي ألمهات 

االطفال المصابين بالتهاب االذن 

الوسطى على منع تكراره 

 بمستشفى الزقازيق الجامعي

 سعدأ.د/ فوزية السيد ابو 

رحاب السيد عبد  /.م.دأ

 العزيز

اغسطس 

2015 

في مرحلة اجتياز 

 اختبار الدكتوراه

عبده  وجنات محمد

 الرازقي

تأثير برنامج تعليمي قائم على 

الدليل عن رعاية جراحة القلب 

المفتوح لألطفال على كال من 

 الممرضات ونتائج المرضى

 فوزية السيد ابو سعد /أ.د

 حسن أ.د/ رباب السيد

 هاشم سحر فاروق د/

 

 سبتمبر

2015 

 

في مرحلة اجتياز 

 اختبار الدكتوراه

 أحمد صالح على

تأثير برنامج تعليمي من أساليب 

العالج السلوكي على معلومات 

وممارسات آباء األطفال ذوى 

 التوحد

 حسن أ.د/ رباب السيد

 بشرى عطية /.م.دأ

 

أغسطس 

2017 

في مرحلة اجراء 

تعديالت على 

 النتائجمناقشة 

 هند وجيه ابو زيد

فعالية تطبيق حزمة التعلم عند 

إستخدام المضادات الحيوية ألمهات 

األطفال المصابين بعدوى الجهاز 

 التنفسى العلوى

 أ.د/ فوزية السيد ابو سعد

 ماجده عبد العزيز /.م.دأ

مارس 

2018 

في مرحلة اجتياز 

 اختبار الدكتوراه

 امل رضا منسى

التعليمية عن تأثير التدخالت 

متالزمة ما بعد العناية المركزة 

على معلومات وممارسات مقدمى 

 الرعاية الصحية لألطفال المرضى

 حسن أ.د/ رباب السيد

 عهود يوسف الشيخ/.م.دأ

أغسطس 

2018 

من  تم اإلنتهاء

عينة ع يجمت

وفي  البحث

مرحلة االحصاء 

واعداد نتائج 

 الدراسة

 التهامي مى عادل

بالتبريد الفموي فاعلية العالج 

المنكه مقابل غسول الفم على منع 

وعالج التهاب الفم الناتج عن 

 العالج الكيماوى

 فوزية السيد ابو سعد /أ.د
ديسمبر 

2018 

كتابة في مرحلة 

 مناقشة النتائج
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ايمان ورداني عبدالعال 

 محمد

 

فعالية برنامج تعليمي على 

معلومات وممارسات األمهات من 

متالزمة موت أجل الوقاية من 

 الرضع المفاجئ

 فوزية السيد ابو سعد /ا.د

 

ديسمبر 

2018 

كتابة في مرحلة 

الخالصة 

 والتوصيات

 إبراهيم أحمد منى رفعت

تأثير برنامج تمرينات األطراف 

العليا ألطفال الحروق على تحسين 

معلومات وممارسات الممرضات 

 ونتائج األطفال

 أ.د/ فوزية السيد ابو سعد

 جوهرة جاد سليمان/.م.دأ
 2019يونيو 

في مرحلة 

االحصاء واعداد 

 نتائج الدراسة

 

 
 
 
 
 
 

قسم الب والهيئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس بها العلمية التي شارك رابعاً: المؤتمرات 

   م :2019/2020خالل العام الجامعي 

 

اسم عضو هيئة 
 التدريس

 االنعقــاد / مكان تاريخ نوع المشاركة اسم المؤتمــر

أ.د/ فوزية السيد أبو 
 سعد

 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea 

 .د/ رباب السيد حسنأ

- Update Covid-19 for 

Neonatologists 

 

- Perinatal Covid-19 Case 

Registry 

Attendance 

2/5/2020 

Live 2 sessions Webinar 

of Egyptian Neonatal 

Network 

Heart Disease in Children, 

Revealing the Secrets 

Wave 3: Congenital Heart 

Disease, When the Baby is not 

Blue 

Attendance 8/6/2020 

EAP Live Webinars 

Rickets: old lessons & current 

concepts 
Attendance 

10/6/2020 

Live Webinar of the 

Egyptian Academy of 

Pediatrics (EAP) 
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Heart Disease in Children, 

Revealing the Secrets 

Wave 3: The Critical Baby 
Attendance 15/6/2020 

EAP Live Webinars 

.م.د/ جوزفين عاطف أ
 عبد المجيد

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing. 

Participant 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

6th annual conference of young 

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

8th international conference 

"Health equity and nursing care"  
Participant 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

أ.م.د/ فاطمه فتحى 
 أمين

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea 

6th annual conference of young 

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Speaker 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Attendance 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

ماجده احمد عبد  /.م.دأ
 العزيز

 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 
Attendance 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

جيهان النبوى  /د.م.أ
 أحمد

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

(Poster entitled 

“New Trends in 

Pediatric 

Nursing”) 

 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 
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annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

(Poster entitled 

“New Trends in 

nursing 

research and 

practices") 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Scientific talk 

entitled " 

Strategies to 

Improve 

Pediatric Health 

Equity 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

عهود يوسف /.م.دأ
 الشيخ

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 
Attendance 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 د/ بشرى عطية.م.أ
 محمد

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

(Poster entitled 

“New Trends in 

Pediatric 

Nursing”) 

 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

(Poster entitled 

“New Trends in 

nursing 

research and 

practices") 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  
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Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Scientific talk 

entitled 

(“Strategies to 

improve 

pediatric health 

equity”) 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 .م.د/ جوهرة جادأ
 سليمان

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 
Attendance 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 هدى محمد نافع /د

Live webinar of the Egyptian 

Academy of Pediatrics (EAP) 

Rickets: Old Lessons and Current 

Concepts 

Attendance 
10/6/2020 

Live webinar 

 هاشم  د/ سحر فاروق

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Attendance  

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 
Attendance 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

أميمه مصطفى ابو  /د
 سمرة

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 ايمان عبد السميع /د
 الجيوشى

10th international neonatology 

congress in neonatal care in the 

land 

Scientific talk 

15/10/2019 

Faculty of Nursing /Port 

Said University 

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

Participant 

 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 
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pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

دعاء عبد الجواد  /د
 سعيد

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 غادة جمال بدوى/د

10th international neonatology 

congress in neonatal care in the 

land 

Attendance 

15/10/2019 

Faculty of Nursing /Port 

Said University 

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  
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 ريهام السعيد حشاد /د

10th international neonatology 

congress in neonatal care in the 

land 

Attendance 

15/10/2019 

Faculty of Nursing /Port 

Said University 

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 دعاء السيد وادى /د

10th international neonatology 

congress in neonatal care in the 

land 

Attendance 

15/10/2019 

Faculty of Nursing /Port 

Said University 

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

Participant 

 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

نجوي إبراهيم عبد  /د
 الجليل

10th international neonatology 

congress in neonatal care in the 

land 

Attendance 

15/10/2019 

Faculty of Nursing /Port 

Said University 

The 1st scientific conference 

"Pediatrics health promotion: 

innovations and challenges" 

pediatric nursing department, 

Faculty of nursing 

Participant 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ El-

Fayoum University 

annual conference of young  th6

researchers "New in scientific 

Participant 

 

24/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Tanta University 
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research and nursing practices" 

Faculty of nursing. 

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

The 8th International Conference 

“Health Equity and Nursing Care’ 

Participant 

 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University  

 أحمد صالح على /م.م

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

 مي عادل التهامى /م.م

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

 منى رفعتم.م/ 
 إبراهيم أحمد

“The 6th International Scientific 

Conference of Faculty of 

Nursing” (The 3rd Scientific 

Conference of Community Health 

Nursing Department – Faculty of 

Nursing – Mansoura University) 

Evidence- Based Practice: Where 

Are We? 

Attendance 
10-11/12/2019 

Alexandrea  

 
 

 والهيئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس بها التي شارك ورش العمل الدورات وخامساً: 

   م :2019/2020الجامعي قسم خالل العام الب

 

 االنعقــاد / مكان تاريخ الدورة التدريبية /اسم ورشة العمل اسم عضو هيئة التدريس

 أ.د/ فوزية السيد أبو سعد
 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 
2/10/2019 
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Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 

 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

.م.د/ جوزفين عاطف عبد أ
 المجيد

Workshop about Nursing management of 

patients post open heart surgery" at public 

service center- Faculty of Nursing", 

13/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

Workshop about "Ibn El-Hytham system for 

students" at communication &information 

technology center- Mansoura university at. 

26/11/2019 

Mansoura University 

Development Center 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about "Methodological 

consideration to research health equity" in the 

8th international conference, Faculty of 

Nursing 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University 

Workshop about "Competency Based 

Education"   Health equity" 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University 

 أ.م.د/ فاطمه فتحى أمين
Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

 ماجده احمد عبد العزيز /.م.دأ

 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 

Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) 

2/10/2019 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 

 

 جيهان النبوى أحمد /د.م.أ

Workshop about Nursing management of 

patients post open heart surgery" at public 

service center- Faculty of Nursing", 

13/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

Workshop about "Competency Based 

Education"   Health equity" 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University 

 عهود يوسف الشيخ/.م.دأ

 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 

Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

2/10/2019 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 
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“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) (Speaker) 

Diabetes Management Virtual Workshop 

Arabic Association for the study of Diabetes 

and Metabolism (AASD) 

 

5/2020 

Live Webinars 

 محمد د/ بشرى عطية.م.أ

Workshop about Nursing management of 

patients post open heart surgery" at public 

service center- Faculty of Nursing", 

13/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about "Methodological 

consideration to research health equity" in the 

8th international conference, Faculty of 

Nursing 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University 

 هدى محمد نافع /د

 التوعيه الصحيه لمرضى السكر

16/11/2019 

)انسا(  صفحه الجمعيه العلميه

على الفيس بوك فى اليوم 

 العالمى لمرض السكر

 البحث العلمى وتطبيقاته
21/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

 المركزهمهارات العنايه 
23/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Leadership and communication skills 
1/3/2020 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University  

How to deal with Parkinson's disease Patient 
1/4/2020 

 IDتطبيق زوم 

:8363989386 

Kidney stones 
28/4/2020 

 تطبيق زوم

 هاشم  د/ سحر فاروق

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

Workshop about "Competency Based 

Education"   Health equity" 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University 

 أميمه مصطفى ابو سمرة /د
The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 
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Workshop about Nursing management of 

patients post open heart surgery" at public 

service center- Faculty of Nursing", 

13/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about "Competency Based 

Education"   Health equity" 

23-24/2/2020 

Faculty of Nursing 

/Tanta University 

 الجيوشى ايمان عبد السميع /د

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 

Workshop about Nursing management of 

patients post open heart surgery" at public 

service center- Faculty of Nursing", 

13/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

EAP Live wave 2: congenital Heart Disease, 

When the baby is not blue confirmation 

8/6/2020 

Cairo 

E AP LIVE WEBINARS 

Heart Disease in children, wave 3: the critical 

baby 

 

15/6/2020 

 Cairo 

 دعاء عبد الجواد سعيد /د

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

 غادة جمال بدوى/د

 الصحة والغذاء لعام دراسي جديد

16-17/9/2019 

االدارة العامة للمشروعات 

المجتمع البيئية بقطاع خدمة 

 وتنمية البيئة بنادي النيل

University exams and digital question 

banks 

DAAD Kairo Akademia Module)) 

10/10/2019 

Mansoura University 

Development Center 

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 
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How to present scientific data 

DAAD Kairo Akademia Module)) 

29/10/2019 

Mansoura University 

Development Center 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

 ريهام السعيد حشاد /د

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

 ورشه عمل عن الصحه والسالمه المهنيه

 ضو فى الفريق(ع) 

27/1/2020 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

ورشه عمل عن الكورونا واالجراءات الالزمه لتفادى  انتشار 

 العدوى

25/2/2020 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

 التخطيط اإلستراتيجيدورة تدريبية عن 

27-28/6/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 

 دعاء السيد وادى /د

 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 

Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) 

2/10/2019 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

Choosing the Appropriate statistical test for 

scientific researches 

11/2019 

Mansoura University 

Development Center 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

وطرق تصنيف محركات البحث العلمي دورة تدريبية عن 

 الجامعات

4/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 

 دورة تدريبية عن مكافحة الفساد والتعريف به

5/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 
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 رشا عبد المطلب جاد /د
 تصميم المواقع الشخصية العضاء هيئةدورة تدريبية عن 

 التدريس

1-2/6/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 

 نجوي إبراهيم عبد الجليل /د

 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 

Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) 

2/10/2019 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 

Workshop about “Rules of Promoting 

Professors and the Assistant Professors” 

Pediatric Nursing Department 

17/11/2019 

Faculty of Nursing/ 

El-Fayoum University 

 إستخدام التكنولوجيا في التدريس دورة تدريبية عن

13-14/6/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 

 سمر محمد الزيادى /د

 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 

Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) 

2/10/2019 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 

The10th International Neonatology 

Workshop 

15/10/2019 

Faculty of Nursing 

/Port Said University 

DAAD Kairo Academia Module “University 

Exams and Digital Questions Banks 

5/12/2019 

Faculty of Nursing/ 

Mansoura University 

Scientific research and methods of university 

ranking 

3-4/6/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 

 م.م.أحمد صالح على محمد

 International Conference of Oncology th9

Center Mansoura University (OCMU)in 

Collaboration with Arab Medical Association 

against Cancer (AMAAC)  

“Competency of Nursing Care for Cancer 

Patients” (Nursing Workshop) (Speaker) 

2/10/2019 

Grand Nile Tower, 

Cairo, Egypt 

 معايير الجودة فى العملية التدريسية دورة تدريبية عن م.م.أمل رضا محمد منسى

3-4/4/2020 

Live Webinars 

Mansoura University 

Development Center 

 دورة التحليل األحصائي دورة تدريبية عن م. سارة مصطفى حمزة
23-24/6/2020 

Live Webinars 
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Mansoura University 

Development Center 

 

 ً حصائية األبحاث العلمية المنشورة محليا ودوليا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس إ: سادسا

  م :2019/2020خالل العام الجامعي قسم الوالهيئة المعاونة ب

  

 :أوال: األبحاث المنشورة دوليا
 

International publication 

journals 
Research Title Staff name 

International Journal of Noval 

Research in Health Care and 

Nursing.2020.vol,7. issue,1. 

Effectiveness of learning package 

application on the use of antibiotics for 

mothers if children with upper 

respiratory tract infection 

 أ.د/ فوزية السيد أبو سعد

International Journal of Noval 
Research in Health Care and 

Nursing.2020 

Nurses practical knowledge about 
neonatal safety using intravenous 

devices for prevention of medication 
errors. 

Journal of Nursing and Health 
Science.2020.vol,9. issue,2. 

Effectiveness of early warning signs 

detection educational sessions for 

nurses on clinical outcomes of post 

open cardiac surgery children 

International Journal of Noval 
Research in Health Care and 

Nursing.2019 

Nurses knowledge and practices about 
care of neonates on mechanical 

ventilators with respiratory distress. 

International Journal of Noval 
Research in Health Care and 
Nursing.2019.vol,6. isdue,3. 

Effect of kangaroo mother care versus 
oral glucose for pain control in preterm 

infant at neonatal intensive care unit 

American Journal of Nursing 

Research. 

2020, 8(3), 331-343 

DOI: 10.12691/ajnr-8-3-3 

The Effect of Applying a Progressive 

Muscle Relaxation Technique on 

Nausea and Vomiting Induced by 

Chemotherapy among Leukemic 

Children 

 .د/ رباب السيد حسنأ

American Journal of Nursing 
Research. 

2020, 8(1), 9-17 
DOI: 10.12691/ajnr-8-1-2 

The Effect of Implementing a 
Guideline Protocol on Nurses' 

Knowledge about the Nutritional 
Requirements of Low Birth-Weight 

Infants 

American Journal of Nursing 
Research. 

2019, 7(4), 534-541 
DOI: 10.12691/ajnr-7-4-15 

Effect of Vitamin D Supplementation 

on Glycemic Control in Children with 

Type 1 Diabetes Mellitus: A 

Randomized Clinical Trial 

American Journal of Nursing 
Research, 2019, Vol. 7, No. 2, 208-

218 
DOI:10.12691/ajnr-7-2-13 

Design Child-friendly Food Guide 
Based on Nutritional Risk Assessment 

of Pediatric Inpatients 
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IOSR Journal of Nursing and 
Health Science (IOSR-JNHS) e-

ISSN: 2320–1959.p- ISSN: 2320–
1940 Volume 8, Issue 1 Ser. V. 

(Jan. - Feb .2019), PP 09-21 
10.9790/1959-0801050921 

The Effect of a Planned Play Program 
as a Nursing Intervention in Reducing 
Post-Operative Pain among Children 

Undergoing Abdominal Surgeries 

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS) 

Compliance with Recommended 

Universal Precautions for Control 

Infection by Needle stick Injury among 

Nursing Students 
.م.د/ جوزفين عاطف أ

 عبد المجيد
Journal of Health, Medicine and 

Nursing 

Self -Compassion and Self-Efficacy 

Among Academic Nursing Staff:  

Relationship Approach 

International Journal of Nursing 

Didactics, 

Effects of Maternal Capacity Building 

Intervention on their Competence, 

Perceived Wellbeing and their 

Leukemic Children Health 

أ.م.د/ فاطمه فتحى 
 أمين

American Journal of Nursing 

Research, 2019, Vol. 7, No. 4 

 

Applying Health Education Learning 

Package for Mothers regarding 

Nocturnal Enuresis 

عهود يوسف /.م.دأ
 الشيخ

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing Vol. 6, Issue 1, pp: (461-

470), January - April 2019 

Safe Sleep Intervention Program for 

Prevention of Sudden Infant Death 

Syndrome (SIDS) 
 

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing Vol. 7, Issue 2, pp: (84-

97), Month: May - August 2020, 

Evaluation of Saudi and Egyptian 

Mothers' Therapeutic Regimen 

Adherence for their Children with 

Acute Pharyngitis 

 د/ بشرى عطية.م.أ
 محمد

IOSR Journal of Nursing and 
Health Science,8(1), 2019 

A Structured Educational Intervention 
for Enhancing Self-Management and 
Readiness of Diabetic Adolescent for 

the Health-Care Transition 

 .م.د/ جوهرة جادأ
 سليمان

International Journal of Nursing 
Didactics, 9, (5), 2019 

Applying Cryotherapy and balloon 
inflation technique to reduce pain of 

arteriovenous fistula cannulation 
among children undergoing 

hemodialysis 

International Journal of Novel 
Research in Healthcare and 

Nursing, 6 (2), 2019 

Children and Parents’ Characteristics 
as Factors causes Depression, Anxiety 

and Stress among Parents with 
Children receiving Chemotherapy 

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing 
6 (2), 2019 

Efficacy of Early Skin-to-Skin Contact 
on Thermal Regulation and 

Breastfeeding of the Newborns and on 
3rd Stage of Labor and Postpartum 

Maternal Condition'' 

IOSR Journal of Nursing and 
Health Science, 8 (3) May- June 

2019 

Factors Contributing to Inadequate 

Exclusive Breast Feeding among 

Infants Aged 0-6 Months 

International Journal of Nursing 

Didactics, 9: (06) June (2019). 

Effect of Preventive Updating 

Guidelines on Improving Nurses' 
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 Knowledge and Practice Toward 

Sudden Infant Death Syndrome in 

Neonate Intensive Care Unit 

Journal of Nursing Education and 

Practice 

2019, Vol. 9, No. 2 

Objective structured clinical 

examination versus traditional clinical 

examination among nursing students: 

A comparative approach 

 هدى محمد نافع /د

International Journal of Novel 
Research in Healthcare and 

Nursing Vol. 6, Issue 2, pp: (1673-
1685), Month: May - August 2019, 

Effect of Structured Sickle Cell 
Anemia Health Care Intervention 
Package on the Quality of Life of 

Sickled Children 

International Journal of Nursing 
Didactics, 9: (08) August (2019). 

Evaluate the Implementation of 

Integrated Management of Childhood 

Illness 

regarding Nutritional Care in Egypt 

International Journal of Novel 
Research in Healthcare and 

Nursing 
Vol. 7, Issue 2, pp: (84-97), 
Month: May - August 2020 

Evaluation of Saudi and Egyptian 
Mothers' Therapeutic Regimen 

Adherence for their Children with 
Acute Pharyngitis 

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing 

Vol. 7, Issue 1, pp: (375-384), 

Month: January - April 2020 

Nurses' practical knowledge about 

neonatalsafety using Intravenous 

Devices for Prevention of Medication 

Errors. 

 هاشم  د/ سحر فاروق

American Journal of Nursing 

Research, 2019, Vol. 7, No. 6, 

1020-1027 Available online at 

http://pubs.sciepub.com/ajnr/7/6/16 

Published by Science and 

Education Publishing 

DOI:10.12691/ajnr-7-6-16 

Compliance with Recommended 

Universal Precautions for Control 

Infection by Needle stick Injury among 

Nursing Students 

أميمه مصطفى ابو  /د
 سمرة

IOSR. journal of nursing and 

health science (IOSR-JNHS) Mar-

Apr. 2020 

Effectiveness of early warning signs 

detection educational sessions for 

nurses on clinical outcomes of post 

open cardiac surgery children 

 ايمان عبد السميع /د
 الجيوشى

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing Vol. 7, Issue 2, pp: (84-

97), Month: May - August 2020 

Evaluation of Saudi and Egyptian 

Mothers ‘Therapeutic Regimen 

Adherence for their Children with 

Acute Pharyngitis. 

 IOSR Journal of Nursing and دعاء عبد الجواد سعيد /د

Health Science (IOSR-JNHS) e-

ISSN: 2320–1959.p- ISSN: 2320–

1940 Volume 9, Issue 3 Ser. VI 

(May - June 2020), PP 21-30 

Effect of an Educational Program for 

Parents of Children with Sickle Cell 

Anemia. 

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS) 

(IOSR-JNHS), 9(2), 2020, pp. 46-

55. 

Effectiveness of Early Warning Sign’s 

Detection Educational Sessions for 

Nurses On Clinical Outcomes of Post 

Open Cardiac Surgery Children 

 محمدعبد الرازقعزة م/ 

https://www.academia.edu/download/61048745/Objective_Structured_Clinical_Examination_OSCE_versus_Traditional_Clinical_Examination_20191028-82358-162il49.pdf
https://www.academia.edu/download/61048745/Objective_Structured_Clinical_Examination_OSCE_versus_Traditional_Clinical_Examination_20191028-82358-162il49.pdf
https://www.academia.edu/download/61048745/Objective_Structured_Clinical_Examination_OSCE_versus_Traditional_Clinical_Examination_20191028-82358-162il49.pdf
https://www.academia.edu/download/61048745/Objective_Structured_Clinical_Examination_OSCE_versus_Traditional_Clinical_Examination_20191028-82358-162il49.pdf
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 :محليا: األبحاث المنشورة ثانيا

 

National publication 

journals 
Research Title Staff name 

Mansoura Nursing Journal 

Guiding Program for Mothers to 

Improve the Quality of Life of their 

Children with Congenital Heart Disease 
 حسن.د/ رباب السيد أ

Neurosciences Journal 

Effectiveness of an early mobility 

protocol for stroke patients in Intensive 

Care Unit 
 أ.م.د/ فاطمه فتحى أمين

Mansoura Nursing Journal 

Guiding Program for Mothers to 

Improve the Quality of Life of their 

Children with Congenital Heart Disease 

ماجده احمد عبد  /.م.دأ
 العزيز

 

 ً ً المدرجة حتى العام الجامعيسابعا  : المهمات والزيارات العلمية التي تمت وأيضا

 )ال يوجد(  :م2019/2020

 

 ً  )ال يوجد(  :بالجامعة ا: المشروعات البحثية الجاري العمل بها والمتعاقد عليهثامنا
 

 )ال يوجد( األساتذة األجانب الزائرين:: تاسعا
 

 : المقررات الدراسية التي تدرس من قبل القسم:عاشرا
 

 المقرر عضو هيئة التدريس
الفصل 

 الدراسي 
 المكان الفرقة 

أ.د/ فوزية السيد أبو 
 سعد

 

 تمريض أطفال متقدم    -

التخصص  ندوات تمريضية فى مجال -

 الدقيق

    Elective course المقرر اإلختياري -

 

 األول

 ماجستير)الئحة قديمة(

 دكتوراة )الئحة قديمة(

 

دكتوراة )الئحة ساعات 

 معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

   Elective course المقرر اإلختياري -
 الثاني

دكتوراة )الئحة ساعات 

 معتمدة(

 ندوات فى تمريض أطفال عام وتخصصى -
الفصل 

 التمهيدى

 البرنامج المكثف

 معتمدة( )الئحة ساعات

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة
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 طفالاألتمريض  -

 

 

 طفالاألتمريض  -

 األول

 المعهد الفنى

  

 

 المعهد الفنى 

 المعهد الفنى
 للتمريض

 المنصورةب
 

 المعهد الفنى
 للتمريض
 بشربين

 .د/ رباب السيد حسنأ
 

إستتتتتتتتراتيجيتتتتات التتتتتدريس فى تمريض  -

 األطفال 

 مفاهيم حديثة فى تمريض االطفال  -

 ندوات تمريض في مجال التخصص العام  -

 اتجاهات حديثة في تمريض األطفال -

 

تمريض أطفال الحاالت الحرجه والطوارئ -  

 

 األول

 

 ماجستير)الئحة قديمة(

 

 ماجستير)الئحة قديمة(

 دكتوراة )الئحة قديمة(

دكتوراة )الئحة ساعات 
 معتمدة(

 
دكتوراة )الئحة ساعات 

 معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

-Seminars in basic science 

related to branch of specialty. 

-Seminars in the field of 

pediatric nursing. 

-Seminars in the field of thesis 

specialty.  

 الثاني
 دكتوراة 

 )الئحة ساعات معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

.م.د/ جوزفين أ
 عاطف عبد المجيد

 

  تمريض االطفال -

 

 ندوات تمريضية فى مجال التخصص العام -

 تمريض أطفال الحاالت الحرجه والطوارئ -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث

 (ساعات معتمدة

 دكتوراة )الئحة قديمة(

ساعات دكتوراة )الئحة 

 معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

-Seminars in the field of 

pediatric nursing. 

-Seminars in basic science 

related to branch of specialty. 

- Practical pediatric nursing. 

 الثاني

 دكتوراة 

 )الئحة ساعات معتمدة(

 

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة
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فاطمه فتحى أ.م.د/ 
 أمين

 حلقات نقاشية فى تمريض أطفال -

 علم نفس الطفل وذوى اإلحتياجات الخاصة-

ندوات تمريضية فى مجال التخصص  -

 الدقيق

الجوانب النفسية واالجتماعية في تمريض  -

 األطفال

 األمراض المزمنة فى األطفال -

  

 

 األول

 ماجستير)الئحة قديمة(

 ماجستير)الئحة قديمة(

 )الئحة قديمة( دكتوراة

 

دكتوراة )الئحة ساعات 
 معتمدة(

 
دكتوراة )الئحة ساعات 

 معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

-Pediatric nursing informatics. 

-Evidence based in pediatric 

nursing. 

-Seminars in the field of thesis 

specialty.  

 الثاني
 دكتوراة

 )الئحة ساعات معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

ماجده احمد  /.م.دأ
 عبد العزيز

 

  )اإلختياري(تمريض االطفال  -

 
 حلقات نقاشية فى تمريض أطفال -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 

 ماجستير)الئحة قديمة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

-  Pediatric nursing informatics 

- Evidence based in pediatric 

nursing 

- Elective course 

- Practical Pediatric Nursing 

 

 

 الثاني
 دكتوراة

 )الئحة ساعات معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

جيهان النبوى  /د.م.أ
 أحمد

 تمريض االطفال -

 

 حلقات نقاشية فى تمريض أطفال -
 
دراسة سكانية ومؤشرات حيوية فى  -

 الطفولة
 

 تمريض االطفال -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 ماجستير)الئحة قديمة(

 

 ماجستير)الئحة قديمة(
 
 

 المعهد الفنى

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 
 
 

 المعهد الفنى
 الصحى

 المنصورةب

 جراحة األطفال  تمريض  -

 

 تمريض االطفال -

 

 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 تخصصي ماجستير

 (ساعات معتمدة )الئحة 

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة
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عهود يوسف /.م.دأ

 الشيخ

 طب األطفال  -

  

 علم نفس الطفل وذوى اإلحتياجات الخاصة-
 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 ماجستير)الئحة قديمة(

 

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 التثقيف الصحى -

 

 طفالتمريض األ -

 الثاني

 تخصصي ماجستير
 (ساعات معتمدة )الئحة 
 

 

 المعهد الفنى

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة
 

 المعهد الفنى
 الصحى بشربين

 د/ بشرى عطية.م.أ
 محمد

 مهارات التعامل مع الثقافات -

 

 علم نفس الطفل وذوى اإلحتياجات الخاصة-

 تطبيقات التثقيف الصحى فى تمريض  -

 االطفال

 األول

 ) الئحة الثانىالمستوى 
 (ساعات معتمدة

 
 ماجستير)الئحة قديمة(

 ماجستير)الئحة قديمة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 طب األطفال   -

 

 تمريض أطفال عملى  -

 

 التغذية  في األطفال -

 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 تخصصي ماجستير

 (ساعات معتمدة )الئحة 

 تخصصي ماجستير
 (ساعات معتمدة )الئحة 

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 .م.د/ جوهرة جادأ
 سليمان

 جراحة األطفال   -

 

إستتتتتتتتراتيجيتتتتات التتتتتدريس فى تمريض  -

 األطفال 

 مفاهيم حديثة فى تمريض االطفال -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 ماجستير)الئحة قديمة(

 

 ماجستير)الئحة قديمة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 جراحة األطفال -

   

 التثقيف الصحى -

 

 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 تخصصي ماجستير

 (ساعات معتمدة )الئحة 

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

بو أليلى يونس  /د
 سالم
 

 طب األطفال   -

 

 متقدم تمريض أطفال -

 األمراض المزمنة فى األطفال -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 

 ماجستير)الئحة قديمة(

دكتوراة )الئحة ساعات 

 معتمدة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة
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 طفال تمريض األ -

 لصحىالتثقيف ا -
 الثاني

 تخصصي ماجستير
 (ساعات معتمدة )الئحة

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

 هدى محمد نافع /د

 جراحة األطفال   -

 

 المتقدمطفال تمريض األ -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 ماجستير)الئحة قديمة(

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

 تمريض االطفال -

 

 تمريض أطفال عملى -

 الثاني

 ) الئحة الثالثالمستوى 
 (ساعات معتمدة

 

 تخصصي ماجستير
 (ساعات معتمدة )الئحة

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

  د/ سحر فاروق
 هاشم

  )اإلختياري(طفال تمريض األ -

 

   تطبيقات التثقيف الصحى فى تمريض  -

 طفالاأل

 مفاهيم حديثة فى تمريض االطفال -

 

دراسة سكانية ومؤشرات حيوية فى  -

 الطفولة  

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 ساعات معتمدة

 

 ماجستير)الئحة قديمة(
 
 

 ماجستير)الئحة قديمة(

 
 ماجستير)الئحة قديمة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 أطفال طب -

 

 طفالتمريض األ -
 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 

 تخصصي ماجستير
 (ساعات معتمدة )الئحة

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة

أميمه مصطفى ابو  /د
 سمرة

 طب األطفال   -
 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
كلية  (ساعات معتمدة

التمريض/جامعة 

 المنصورة

 األطفال  تمريض  -

 
   )العملي( األطفالتمريض  -

 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 

 تخصصي ماجستير
 (ساعات معتمدة )الئحة

 ايمان عبد السميع /د
 الجيوشى

 األطفالتمريض  -

 

 األطفالتمريض  -
 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

 
 ) الئحة المستوى الثالث
 قديمة(

كلية 

التمريض/جامعة 

 المنصورة
 ) الئحة المستوى الثالث الثاني طفالاألجراحه  -

 (ساعات معتمدة

دعاء عبد الجواد  /د
 سعيد

 )اإلختياري(طفال األتمريض  -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
كلية  (ساعات معتمدة

التمريض/جامعة 

 طب األطفال - المنصورة
 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة
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 الثاني ) الئحةالمستوى  األول مهارات التعامل مع الثقافات  - غادة جمال بدوى/د
 (ساعات معتمدة

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

ريهام السعيد  /د
 حشاد

 (عملى)تمريض األطفال  -

  

 (Lab))عملي(  تمريض األطفال -

 األول

 ) الئحة المستوى الثالث
 قديمة(

 
 الثاني ) الئحةالمستوى 

 (ساعات معتمدة

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

 الثاني ) الئحةالمستوى  الثاني (Lab))عملي(  تمريض األطفال -
 (ساعات معتمدة

 البرنامج التجسيري الثاني تمريض األطفال - دعاء السيد وادى /د
 )الئحة ساعات معتمدة(

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

رشا عبد المطلب  /د

 جاد

 تمريض األطفال -

 

 (Lab) )عملي( تمريض األطفال -

 الثاني

 البرنامج التجسيري
 )الئحة ساعات معتمدة(

 
 ) الئحة المستوى الثالث

 (ساعات معتمدة

كلية 
التمريض/جامعة 

 المنصورة

سمر محمد  /د
 الزيادى

 ) الئحة المستوى الثالث األول (Lab) )عملي( تمريض األطفال -
 كلية  (ساعات معتمدة

التمريض/جامعة 
 ) الئحة المستوى الثالث الثاني (Lab) )عملي( تمريض األطفال - المنصورة

 (ساعات معتمدة

نجوي إبراهيم عبد  /د
 الجليل

 ) الئحة المستوى الثالث األول (Lab) )عملي( تمريض األطفال -
كلية  (ساعات معتمدة

التمريض/جامعة 
 ) الئحة المستوى الثالث الثاني (Lab) )عملي( تمريض األطفال - المنصورة

 (ساعات معتمدة

معاوني أعضاء هيئة 
 التدريس

 
 أحمد صالح على م.م/

 م.م/ هند وجيه ابو زيد
 محمودعبد الباسط  م.م/
 مي عادل التهامى م.م/

م.م/ امل رضا منسى 
 ابراهيم رفعت  منى م.م/
 عزة محمدعبد الرازقم/ 

 سارة مصطفى حمزة /م
 دعاء ابراهيم كمال /م
 أسماء صبرى عطيه /م
 إسراء حسن إبراهيم  /م

 

 )عملي( تمريض األطفال

 )التدريب الميداني(

 األول

+ 

 الثاني

 ) الئحة المستوى الثالث
 (ساعات معتمدة

مستشفي 
 األطفال الجامعي

 
مستشفي 

 األورام
 

مركز رعاية 
 وتنمية الطفولة 

 
 : الطالب المستفيدين من القسم:الحادي عشر
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 عدد الطالب اسم المقرر

نسبة 
هيئة أعضاء 

التدريس إلى 
 عدد الطالب

 استمارة استطالع الرأي

 ) لمقررات الفصل الدراسي األول(

 تمريض األطفال

 )ساعات معتمدة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

ترم )   282

 (أول

 (ترم تانى)  222

3:282 

3:222 

 الدراسي المقرر  الطالب  بأن محتوي  أفاد 
أمثلة يتضمن  (، %100مرتبط بالتخصص )

( ومفيد %95 -90علمية ومعلومات حديثة )
(، وبناءا عليه أفاد الطالب %100في التطبيق )

بأن المقرر الدراسي حقق مخرجات التعلم 
 %95 المستهدفة بنسبة

 تمريض األطفال

 )الئحة قديمة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 ــــــــــــــــــــ 2:2 (ترم أول)  2

 المتقدم تمريض األطفال

 )ساعات معتمدة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 3:378 )ترم اول ( 378

 أفاد الطالب  بأن محتوي المقرر الدراسي
(، يتضمن أمثلة %100مرتبط بالتخصص )

( ومفيد %95 -90علمية ومعلومات حديثة )
(، وبناءا عليه أفاد الطالب %95في التطبيق )

التعلم بأن المقرر الدراسي حقق مخرجات 
 %91 المستهدفة بنسبة

 طب أطفال

 )ساعات معتمدة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 (ترم أول)  331

 (ترم تانى)  105
105:3 

 أفاد الطالب  بأن محتوي المقرر الدراسي
(، يتضمن أمثلة %95مرتبط بالتخصص )

( ومفيد %95 -90علمية ومعلومات حديثة )
أفاد الطالب (، وبناءا عليه %95في التطبيق )

بأن المقرر الدراسي حقق مخرجات التعلم 
 %93.7 المستهدفة بنسبة

 طب أطفال

 )الئحة قديمة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 ــــــــــــــــــــ 1:2 (ترم أول)  2

 جراحة أطفال

 )ساعات معتمدة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 (ترم أول)  290

 (ترم تانى)   95

2:290 

3:95 

 أفاد الطالب  بأن محتوي المقرر الدراسي
(، يتضمن أمثلة %90مرتبط بالتخصص )

( ومفيد %95 -90علمية ومعلومات حديثة )
(، وبناءا عليه أفاد الطالب %95في التطبيق )

بأن المقرر الدراسي حقق مخرجات التعلم 
 %92.5 المستهدفة بنسبة

 مهارات التعامل مع الثقافات

 )ساعات معتمدة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 2: 575 (ترم أول) 575

 أفاد الطالب  بأن محتوي المقرر الدراسي
(، يتضمن أمثلة %80مرتبط بالتخصص )

( ومفيد %90 -85علمية ومعلومات حديثة )
(، وبناءا عليه أفاد الطالب %85في التطبيق )

بأن المقرر الدراسي حقق مخرجات التعلم 
 %91 المستهدفة بنسبة

 فيزياء حيوى

 )ساعات معتمدة( 

 المنصورةجامعة تمريض الكلية 

 1:857 (ترم أول) 857

 أفاد الطالب  بأن محتوي المقرر الدراسي
(، يتضمن أمثلة %70مرتبط بالتخصص )

( ومفيد %85 -80علمية ومعلومات حديثة )
(، وبناءا عليه أفاد الطالب %60في التطبيق )

المقرر الدراسي حقق مخرجات التعلم بأن 
 %77.5 المستهدفة بنسبة

 طفيليات

 )ساعات معتمدة( 
 أفاد الطالب  بأن محتوي المقرر الدراسي 2:861 (ترم أول) 861

(، يتضمن أمثلة %75مرتبط بالتخصص )
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( ومفيد %90 -80علمية ومعلومات حديثة ) المنصورةجامعة تمريض الكلية 
وبناءا عليه أفاد الطالب (، %65في التطبيق )

بأن المقرر الدراسي حقق مخرجات التعلم 
 %77.5 المستهدفة بنسبة

 

 : عشر: اللجان العلميه الثاني
 

 :  لجنة خدمة المجتمع -1

 
 

 الوقت المكان / الفئة المستهدفة القائم بالتنفيذ النشاط

محاضرات  تثقيفية  إعطاءتم  -1

طفال الجامعي بمستشفي األ

 للطالب التدريب العملىاثناء 

 عن:

   تاثير الميديا علي صحة

 طفال . ألوسلوك ا

 من للمضاد االستخدام اآل

 طفال . الحيوي لأل

  ارتفاع درجة الحرارة في

 طفال .ألا

 طفال ألالتطعيمات في ا. 

 طفالحساسية الطعام عند  األ. 

 االلتهاب السحائي.  

  التشنجات الحرارية عند

 .طفالاأل

 

و طالبات  بطال

المستوي الثالث 

 طفال(أ)تمريض 

 تحت إشراف

 م.م/ أحمد صالح

طفال ألطفال  بمستشفي األمهات اأ

 الجامعي بجامعة المنصورة

 

ول الفصل الدراسى األ

 م2019/2020

 ( م2019أكتوبر و نوفمبر  )

عطاء محاضرات تثقيفية إتم  -2

 ثناء التدريب العملىأطفال لأل

 عن: للطالب

  الضروري لصحة الغذاء

 .سناناأل

 النظافة الشخصية. 

 طاعة الوالدين. 

 سنانالعناية بالفم واأل. 

 لعاب ثار السلبية لألاأل

  .طفالااللكترونية  علي األ

 الجراثيم وكيفية الوقاية منها.  

  تغيير سلوك الطفل الغير

مرغوب فيه وتعزيز السلوك 

 .المرغوب به

 قواعد و اشارات المرور. 

 ي جسمالحواس الخمسة ف 

 .نساناإل

و طالبات  بطال

المستوي الثالث 

 طفال(أ)تمريض 

 تحت إشراف

 م.م/ هند وجيه

 
 

طفال بمركز رعاية وتنمية األ

 الجامعة ( حضانة الطفولة )

ول الفصل الدراسى األ

 م2019/2020

)أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 
 م (2019
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 همية منتجات األلبان أ

والخضروات والفاكهةعلي 

 .نسانصحة اإل

 الغذاء الصحي السليم.  

 طفال ألا لدي المشاكل الشائعة

 .في مرحلة ماقبل المدرسة

عطاء محاضرة تثقيفية عن إتم  -3
 .طفالولية لألسعافات األاإل

و طالبات  بطال

المستوي الثالث 

 طفال(أ)تمريض 

 تحت إشراف

 م.م/ هند وجيه

بمركز رعاية  والعاملين المعلمات

 (الجامعةوتنمية الطفولة )حضانة 

 م2019 نوفمبر
 

عضاء هيئة أتم مشاركة  -4
ورشه في   التدريس بالقسم

عمل عن الصحه والسالمه 
 .المهنيه

ريهام السعيد  /د

 حشاد

هيئة  عضاءأطالب وموظفى و

 التدريس ومعاونيهم بالكليه
 م2020 يناير

عضاء هيئة أتم مشاركة  -5

في قافلة التدريس بالقسم 

لوادي با(     7) جسور الخير 

الجديد )واحتي الداخلة 

 الخارجة(و

غادة جمال محمد  /د
 بدوي

طفال المرضي مهات واألاأل -

 بمستشفي الخارجة والداخلة العام

 

 هيئة التمريض بوحدة الحضانات -

 بمستشفي الداخلة والخارجة العام

 م2020/ فبراير /8
 حتى

 م2020/ فبراير /12

ن سوء عتثقيفية  ندوةتم اعطاء  -6

التغذية في األطفال والتغذية 

 الصحية.

 

 

جوزفين  أ.م.د/
 عاطف عبد المجيد

 

 عهود الشيخ أ.م.د/

ماجدة أحمد  أ.م.د/
 عبد العزيز

 

دعاء السيد د/ 
 وادى

مهات والمعلمات  بمركز رعاية األ
 وتنمية الطفولة

 حضانة الجامعة ( )

 
 م2020 مارس

 

ن عتثقيفية  ندوةتم اعطاء   -7

أمراض الجهاز الوقاية من 

 في األطفال. التنفسي

 

 

فاطمه فتحى  أ.م.د/

 أمين
 

جيهان  أ.م.د/

 النبوى أحمد
 

بشرى عطيه  أ.م.د/

 محمد
  

دعاء عبد الجواد د/ 

 سعيد

مهات والمعلمات  بمركز رعاية األ
 وتنمية الطفولة

 حضانة الجامعة ( )

 
 م2020 مارس

 

 

 

 :لجنة الفاعلية التعليمية -2
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  طفال تحديث توصيف مقرر تمريض األ ، وتمللفصل الدراسى األولتم مراجعة توصيف مقررات القسم

  م. 25/11/2019 بتاريخ العلمى واعتماده بمجلس القسم( فقط لمقررلالهدف العام )تحديث  المتقدم

 

 بمجلس ، وتم عرضها لإلحاطة تم عمل استطالع اراء الطالب في مقررات القسم للفصل الدراسى األول

وتم تحليلها وعمل االجراءات التصحيحية وبناءا عليه تم عمل خطة  م. 2/3/2020 بتاريخ العلمى القسم

 التحسين.

 

  من قبل لجنه للفصل الدراسى األول تم مراجعه وتحديث كروت االمتحانات الشفهيه لمقررات القسم

  م.2/2020/ 2 بتاريخ العلمي قسمالاعتمادها بمجلس تم ومخصصه منبسقه من مجلس القسم 

 

  تم عملblue print    جراحة  –طب أطفال  –لمقررات القسم للفصل الدراسى األول )تمريض األطفال

 مهارات التعامل مع الثقافات(.    –تمريض أطفال متقدم  –أطفال 

 

 بتاريخ العلمى بمجلس القسمواعتمادها  تم عمل تقارير مقررات القسم للفصل الدراسى األول 

  م.2/3/2020

 

  تم اعداد توصيات للتغلب على اسباب عدم تحقق المنحنيات االحصائيه  لنتائج االمتحانات النهائيه للفصل

 –الفيزياء  –مهارات التعامل مع الثقافات  -جراحة أطفال -طب االطفال)ول لمقررات الدراسى األ

 .م2/3/2020 بتاريخ العلمي قسمالالطفيليات( واعتمادها بمجلس 

 

 .تم اعداد و مراجعة بنك االسئله لمقرر جراحه أطفال 

 

  تم عمل تقارير مراجعة الورقة االمتحانية التى تدرس من قبل القسم  أو التى يشرف عليها القسم للفصل

 الدراسى األول.

 

  القسم.تم تكريم الطالب المتفوقين بمقررات القسم واعالنها )عرضها( على صفحة 

 

 جراحة  –صل الدراسى الثانى ) تمريض أطفال فلمقررات القسم لل تم اعداد وتنفيذ خطط تدريسية بديلة

وذلك من  لتيسير العملية التعليمية نظرا لتعليق الدراسة وانتشارفيروس كورونا طب أطفال ( –أطفال 

المحاضرات النظرية حيث أنة تم رفع  ،  (Online teaching)التدريس عن بعد طرق استخدام  خالل

واالختبارات القصيرة لتقييم الطالب علي نظام الموديل وتفعيل العمل ألنشطة المسجلة والمهارات العملية 

 المقررات الكترونيا.
 

 

 أطفال: تمريضالخطة التدريسية البديلة لمقرر  -
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   م 11/2/2020 السابق شرحها خالل الفصل الدراسي الثاني في الفترة من النظرية تم رفع المحاضرات

المتبقية في المقرر ورفعها  النظرية م علي نظام الموديل، كما تم تسجيل المحاضرات10/3/2020إلي 

تم عمل أيضا  م ، وتفعيل العمل ألنشطة المقرر الكترونيا.15/3/2020علي نظام الموديل بدءا من 

وإعداد    PowerPointملي بديلة للمهارات العملية، حيث تم تسجيل المهارات صوتياخطة تدريب ع

االختبارات القصيرة( quizzes  تم رفع ) ، كماالموديل مورفعها علي نظافيديوهات توضيحية وصور 

 .علي نظام الموديللتقييم الطالب 

 

 الخطة التدريسية البديلة لمقرر طب أطفال: -

ورفعها علي نظام الموديل بدءا  خالل الفصل الدراسي الثاني المحاضرات المتبقية في المقررتسجيل تم     

م ، وتم تحديد موعد اون الين علي الموديل بعد كل محاضرة للمناقشة مع الطالب 15/3/2020من 

كما تم رفع المحاضرات السابق شرحها باور علي نظام والرد علي أي استفسارات خاصة بالمحاضرات،

 .علي نظام الموديل لتقييم الطالب ( االختبارات القصيرة quizzes  )  رفع الموديل. وتم

 

 أطفال: جراحةالخطة التدريسية البديلة لمقرر   -

خالل الفصل الدراسي الثاني ورفعها علي نظام الموديل بدءا  تم تسجيل المحاضرات المتبقية في المقرر    

م ، وتم تحديد موعد اون الين علي الموديل بعد كل محاضرة للمناقشة مع الطالب 15/3/2020من 

علي quizzes) )االختبارات القصيرة والرد علي أي استفسارات خاصة بالمحاضرات، كما تم رفع 

 .نظام الموديل لتقييم الطالب

 

 

 

 

 

 : لجنة الدراسات العليا -3
 

 ل األو للفصل الدراسي )الئحة ساعات معتمدة(الماجستيرمرحلة  توصيفات مقررات همراجعو تم عمل

 وتم اعتمادها.    م2019/2020ثانى للعام الجامعي الو

 للفصل الماجستير )الئحة ساعات معتمدة(  مرحلة تم عمل المصفوفات الخاصة بتوصيفات مقررات

 وتم اعتمادها.    م2019/2020ثانى للعام الجامعي الل واألو الدراسي

  ل األو للفصل الدراسيالئحة ساعات معتمدة( )الدكتوراه  مرحلة توصيفات مقررات همراجعوتم عمل

 وتم اعتمادها.    م2019/2020ثانى للعام الجامعي الو
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 للفصل ساعات معتمدة( )الئحة الدكتوراه  مرحلة مقررات تم عمل المصفوفات الخاصة بتوصيفات

 وتم اعتمادها.    م2019/2020ثانى للعام الجامعي الل واألو الدراسي

  للعام الجامعي  (الئحة ساعات معتمدة)مصفوفات برنامجي الماجستير والدكتوراه وتم عمل توصيفات

 وتم اعتمادها.    م2019/2020

  وتم م 2019/202للعام الجامعي ( قديمة ةالئح)تم عمل تقاريرالمقررات الدراسية لمرحلة الماجستير

 م.2/3/2020بمجلس القسم العلمي بتاريخ  اعتمادها

  والدكتوراه الئحة قديمة.للمقررات الدراسية لمرحلة الماجستير تم عمل إجراءات تصحيحية 

 

 الئحة ساعات )والدكتوراة  التخصصيالماجستيرلمقررات  تم اعداد وتنفيذ خطط تدريسية بديلة

لتيسير العملية التعليمية  صل الدراسى الثانى نظرا لتعليق الدراسة وانتشارفيروس كورونافللمعتمدة( 

رفع اعداد و ، حيث أنة تم(Online teaching)التدريس عن بعد طرق استخدام  وذلك من خالل

علي quizzes) واالختبارات القصيرة ) واألنشطة التعليميةالنظرية والمهارات العملية المحاضرات 

 لكترونيا.إ المتنوعة علي نظام الموديل وتفعيل أنشطة المقررات

 

 الثاني عشر: المعوقـــات:
 

  التأخير فى غلق باب التسجيل لمقررات الساعات المعتمدة مما يتسبب فى ارباك العمل بسب تأخر

 .الحصول على قوائم الطالب النهائية المسجلين خاصة لمقرر تمريض األطفال

 لطالبا من األعداد الكبيرة إلستيعاب الكليةب عدد كاف من المعامل عدم وجود.  

  وتحقيق  لتدريب الطالب علي المهارات العمليةمعمل األطفال بعدم وجود أدوات وأجهزة كافية

 .األهداف التعليمية المرجوه

  لطالبا من األعداد الكبيرة إلستيعاب أماكن التدريب العملي بالمستشفياتعدد كاف من عدم وجود. 

  الخاصة  واألدوات المكتبيةوماكينات التصويروالطابعات  الكمبيوتر وجود عدد كاف من أجهزةعدم

 القسم.ب اعاقة األعمال في سببتبالقسم مما ي

  وحرمان الطالب من في تعليق الدراسة وإعاقة العملية التعليمية ظهور جائحة كورونا التى تسببت

 ت.يابالمستشف دريب الميدانيبالمعامل والت المهارات العملية

 

 الثالث عشر: المقترحات:

 
 .إعداد خطة للقسم للتعامل مع المعوقات وخاصة استخدام منصات التعليم االليكترونى 
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  االلتزام بغلق باب التسجيل لمقرر تمريض األطفال فى وقت محدد من بداية العام الدراسي مما يتيح

 .المسجلين والتجهيز لتوزيعهم على أماكن التدريب العملي الفرصة للحصول على قوائم نهائية بأسماء

 بدائل لتعويض الطالب حرمانهم من حضور المحاضرات النظرية والتدريب العملى قدر  وضع

 ) خطة تعثر(. االمكان

 عداد الكبيرة من الطالبفتح معامل جديدة الستيعاب األ. 

  عدد الطالب المتزايدة.أبة بالمستشفيات لمواك الميدانيفتح أماكن جديدة  للتدريب 

  الالزمة لتدريب الطالب علي المهارات دوات واألجهزة من األ معمل األطفال بإحتياجاتإعداد طلبية

 .وتحقيق األهداف التعليمية المرجوه العملية

  لتيسير  وطابعات وماكينات تصوير وأدوات مكتبية كمبيوتر بإحتياجات القسم من أجهزةطلبية إعداد

 القسم والعملية التعليمية.أعمال 

  لمرحلة البكالوريوس               صل الدراسى الثانىفلمقررات القسم لل عداد وتنفيذ خطط تدريسية بديلةإتم 

 الئحة ساعات معتمدة ) الدراسات العلياومرحلة طب أطفال (  –جراحة أطفال  –) تمريض أطفال 

              التدريس عن بعدطرق استخدام  وذلك من خالل ،لتيسير العملية التعليمية (والئحة قديمة

(Online teaching)واألنشطة  ، حيث أنة تم رفع المحاضرات النظرية والمهارات العملية المسجلة

علي نظام الموديل وتفعيل العمل ألنشطة  quizzes))واالختبارات القصيرة لتقييم الطالب  التعليمية

 لكترونيا.المتنوعة إالمقررات 

 

 بالقسم منسقى الجودة  

 عبد الجليل براهيم إد/ نجوى 

 د/ سمر محمد الزيادى  

              رئيس القسم                                                                                        

 
   د / فوزية السيد أبوسعدأ.          


