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 أنجازات قسم تمريض األطفال للعام الجامعى

2020 -2021 

 بالنسبة لمرحلة البكالوريوس 

تم عمل مراجعة لتوصيف المقررات حسب متطلبات الجودة المتعلقة بمرحلة -1

 البكالوريوس 

  هيئة التدريس من قبل الطالب  ءم ألعضايتم عمل تقي -2

المستشفى  فيريق الطالب لألمهات واطفالهن تم عمل حمالت توعية ونشاطات علمية عن ط - 3

الفصل  فيكيفية تطبيق بروتوكول السالمة واألمان لألطفال  ىالكبد علمعهد و الجامعي

2021 -2020 والثاني األولالدراسي   

 منصةعلي وكذلك  بالكليةمن خالل محاضرات الحضور  الطلبةالتواصل مع تم  -4

 التعليم الهجين خطه معشيا االون الين تماللجزء  المنوفيةجامعه 

 تطوير المناهج

ألئحة البكالوريوسإلى تم أضافة مادة التمريض التأهيلى لالطفال -1  

هج الدراسية يتم تنقية الكتب الدراسية بما يتالئم مع متطلبات الجودة ولجنة تطوير المنا -2  

 مجال الدراسات العليا 

دة جديال تم عمل توصيف للمقررات بما يواكب الالئحة-1  

لتوصيف المقررات  داخليهمراجعة تم عمل -2  

 األشراف العلمى ومناقشة الرسائل

شارك القسم فى التحكيم على رسائل الدكتوراه فى القسم أو التحكيم الخارجى لرسائل  -1

 الماجستير والدكتوراه سواء عن المشرفين أو كمحكمين خارجين
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 غاده عاشور الصعيدي المساعد للمدرسدكتوراه  رسالة 1تم مناقشة عدد -2

 العنوان باللغة العربية:

 جوده علي االطفال لدي الحمى لعالج الدليل علي القائم البروتوكول تطبيق تاثير

الممرضات تقدمها التى التمريضية الرعايه  

 العنوان باللغة اإلنجليزية:

Effect of an evidence-based protocol for childhood fever 

management on quality of care provided by nurses 

  لجنه االشراف:
الطفاليض اتمر أستاذ                                خليفه        إبراهيممها  أ.د/  

تمريض االطفال أستاذ                                     اميمه محمود عقبي أ.د/   

الاألطفتمريض  مساعد أستاذ                             نعناعه محمود فايد      / دأ.م.   

 

 خارجي تسجيل الجوادللطالبة/ لبني عبد الهادي عبد الماجستير  رسالةمناقشه تم  -3

  :العربية باللغةالعنوان 

يلوالكالخاضعين للغسيل  لألطفالاإلرشاد الغذائي على وعى الوالدين والحالة الغذائية  تأثير  

 :يةجليزاإلن باللغةالعنوان 

Effect of Nutritional Guidance on Parents’ Awareness and Nutritional Status 

of Children undergoing Hemodialysis 

  لجنه االشراف:
أستاذ تمريض االطفال     أ.د/حنان ثروت البهنساوي   

االطفالأستاذ مساعد تمريض       محمود فايد نعناعة/ دأ.م.    

األطفالأستاذ مساعد تمريض     لحسيب عبد ا فاطمة/ دأ.م.    

حمدي هدير للمعيدةداخلي تسجيل  وتوكول لرساله ماجستيربرتم تسجيل  -4  

  :العربية باللغةالعنوان 

لمحاكاة عليالتمريضي المنظم القائم علي  التدريب باتأثير التدخل   

 صرعالمصابين بال ت االطفالبين امها القلق  ىمعالجة الصرع ومستو
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 :اإلنجليزية باللغةالعنوان 

Effect of Simulation Training on Seizure Management and Anxiety level 

among Mothers of Children with Epilepsy 

   لجنه االشراف:

أستاذ تمريض االطفال            حنان ثروت أ.د/  

أستاذ مساعد تمريض االطفال       ساميه النجار / دأ.م.   

األطفالتمريض  مدرس        غاده احمد حسن/ د  

 

سين اماني ياسين حللطالبه  خارجيتسجيل  وتوكول لرساله ماجستيربرتم تسجيل  -5

 الصعيدي

  :العربية باللغةالعنوان 

الذين يتلقون العالج الغشاء المخاطي له لدي األطفال درجه التهاب  علىبالفم  للعنايةدخل المخطط تأثير الت

ائيالكيمي  

 :اإلنجليزية باللغةالعنوان 

Effect of Planned Mouth Care Intervention on the Grade of Oral Mucositis 

among Children Receiving Chemotherapy 

  لجنه االشراف:

الطفاليض اتمر أستاذ                                خليفه        إبراهيممها  أ.د/  

تمريض االطفال أستاذ                                     عقبياميمه محمود  أ.د/   

فالاألطتمريض  مساعد أستاذ                             امل عبد الرازق فتح هللا / دأ.م.   

 

  ي نصارسهام السيد عل للمعيدةداخلي تسجيل  وتوكول لرساله ماجستيربرتم تسجيل  -6

  :العربية باللغةعنوان لا

 أطفالهن بينمرض السكري من النوع األول فى  التحكمعلى بالعناية  األمهات التزام أثيرت

 :اإلنجليزية باللغةالعنوان 

Effect of Mothers’ care Adherence on control of type 1 Diabetes Mellitus 

among their children 
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  لجنه االشراف:

جامعه المنوفية-ريض األطفالذ تمأستا             ت البهنساويثرو حنانأ.د/                     

جامعه المنوفية -أستاذ تمريض األطفال            ساميه عبد الرحيم النجار / أ.د  

جامعه المنوفية-تمريض األطفالمدرس عبد العاطي الفيشاوي           د / رضا   

 

ناس خطاب ايللطالبه  خارجيل تسجي وتوكول لرساله ماجستيربرتم تسجيل  -7 

 منصور

  :العربية باللغةالعنوان 

 تأثير تمكين الوالدين على جودة الحياة بين األطفال في سن المدرسة المصابين بالربو الشعبي 

 :اإلنجليزية باللغةالعنوان 

Effect of Parents’ Empowerment on Quality of Life among School-Aged 

Children with Bronchial Asthma 

  لجنه االشراف:

جامعه المنوفية-أستاذ تمريض األطفال                    .د/ أميمة محمود عقبيأ                   

األطفالتمريض  مساعد أستاذ          امل عبد الرازق فتح هللا / دأ.م.    

معه المنوفيةجا-تمريض األطفالمدرس                         د / رضا احمد حسن  

المدرس المساعد  أسماء جمعه محمد بالطالبة خارجيتسجيل  دكتوراهلرساله  بروتوكوليل تسج -8

  بجامعه بني سويف

  :العربية باللغةالعنوان 

 أطفال ما قبل المدرسة آالم ما بعد الجراحة بين على تأثير ألعاب الفيديو

 :اإلنجليزية باللغةالعنوان 

Effect of Video games on Postoperative Pain among Preschool Children 

  لجنه االشراف:

جامعه المنوفية-أستاذ تمريض األطفال             أ.د / حنان ثروت البهنساوي  

جامعه المنوفية-أ.د / سامية عبد الرحيم النجار           أستاذ تمريض األطفال  

عه بني سويفجام-اذ مساعد تمريض األطفالأست/  سهام محمد الموافي        أ.م. د  

       لمنوفيةجامعه ا-مدرس تمريض األطفالعبد العاطي الفيشاوي     رضا /د  
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   دعاء الخولي بالطالبة خارجيتسجيل  دكتوراهلرساله  بروتوكولتسجيل  -9

 العنوان باللغة العربية: 

على االلتزام ف الصحي التقليدي: التأثير التثقيالتثقيف التمريضي عن طريق وساءل االتصال مقابل 

 بالرعاية التمريضية المخططة لألطفال بعد عملية كاساي

 :اإلنجليزية باللغةالعنوان 

Telenursing Vs Traditional Health Education: Effect on Adherence to 

Planned Nursing Care for Children after Kasai Operation 

  لجنه االشراف:
جامعه المنوفية-أستاذ تمريض األطفال                أ. د / مها ابراهيم خليفة    

                                                               المنوفيةجامعه -تمريض األطفالد/ هناء مبروك أحمد                     مدرس 

 البحث العلمى 

 بالجامعة  د من األبحاث العلمية وتسجيلهانشر عد في العلميشارك القسم  -1

انات ه بيفي قاعد ساهم اعضاء هيئة التدريس بنشر عدد من األبحاث العلمية نشرا دوليا -2

Scopus  المصريةعات مللجا المحليةوكذلك تم النشر في المجالت 
 

  تعيين أعضاء هيئة التدريس

 ذاستاة رجد األطفال علىد بقسم تمريض المساع االستاذ أ.د / سامية عبد الرحيم النجارين يتعتم  -1

 بعد ترقيه سيادتها من المجلس األعلى للجامعات بلجنه الترقياتبذات القسم 
 29/12/2020تخصص تمريض أطفال وذلك بتاريخ  

ذات بدرجة مدرس  األطفال علىالمدرس المساعد بقسم تمريض  راشد إبراهيم نجوى/  ين ديتعم ت -2

تمريض أطفال وذلك بتاريخ  التمريض تخصص فيجة الدكتوراه ى درالقسم نظرا لحصولها عل

29/12/2020 

 مرزوق بالقسم مروة المعيدة ينيتعتم  -3

 

 اللجان العلمية

د / و  النجار حيمعبد الر ساميه  أ. د / اميمه عقبي و أ. د /  حنان ثروت وشاركت األستاذة الدكتورة /  -1

ة مثل ختلفمعلمية الفى عضوية مجلس الكلية كما شارك أعضاء هيئة التدريس فى اللجان الهناء مبروك 

 لجنة الدراسات العليا والعالقات الثقافية والمختبرات والمكتبات بالكلية.

  للجامعات األعلىبالمجلس  الترقيةكمحكمين في لجان اميمه عقبي أ.د / حنان ثروت و أ.د /  مشاركه -2
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 القوافل التمريضية 

التمريضية للمدارس والحضانات فى ى القوافل تم بالتنسيق مع وكيل الكلية لشئون البيئة على المشاركة ف

.اللالطف روالتطو والتنمر والنموعنف وال التغذيةعن  المنوفيةمجموعة قرى مختلفة بمحافظة   

 األنتدبات

 نيعهد الفو د شيماء بدوي المدرسين بالقسم للتدريس بالمعلياء حسام الدين د  انتداب -1
 الفصل  قديمة وجديدهالئحة  فاللتدريس مادة تمريض األط بشبين الكوم -الصحي

  2021-2020الدراسي األول 

 

 للقسم األخرى األنشطة

 
  لبرنامج الماجستير والدكتوراه عن المعايير االكاديميةعقد ورشه عمل  -1
 مرحله البكالوريوس لمقررات الكفايات االشتراك في ورشه عمل عن تطبيق -2
 ةالكلي سالهور رؤيةورساله القسم تماشيا مع تعديل  رؤيةتحديث  -3
 للكلية خطه البحث العلميتماشيا مع تعديل سم تحديث خطه البحث العلمي للق -4
م في ورش العمل عن مهارات التعلي في القسم هيئه التدريس أعضاءاشتراك جميع  -5

  اإللكترونية
 

 

  
 رئيس القسم

حنان ثروت البهنساويد. أ.  
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