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انهُكم انخنظًٍُ نقضى طب األطفبل

أعضبء هُئت انخدزَش

يدزس يضبعد 20يدزس 15أصخبذ يضبعد 9أصخبذ21زئُش انقضى

وحداث انقضى

وحداث انقضى انًعخًدة

أيساض انقهب1.

أيساض اندو2.

أيساض انخغرَت واإلصهبل3.

األيساض انصدزَت4.

حدَثٍ انىالدة 5.

وحداث أخسي

أنكهًأيساض 1.

أيساض انغدد وانضكس2.

األيساض انىزاثُت3.

األيساض انعصبُت4.

وانطىازٌءانعنبَت انًسكزة 5.

األيساض اننفضُت6.

أيساض انكبد7.

صكسحبزَت
يثبج 2
يؤقج 1
يىظف صُبنت 1



:وحذح ايشاض انقهت -أ

,  يذسط يغبعذ  3يذسط ,  5, أعزبر يغبعذ 1, أعبرزح  3:  األعضبء    

.عهً حبالد انقغطشح انقهجيخ نالششافأعزبر يُزذة 1              

حبالد عُبيخ ايشاض انقهت 4أعشح يُهى  10: عذد األعشح    

:وحذح أيشاض انذو -ة

.يذسط يغبعذ 2, يذسط 2, أعزبر يغبعذ 1, أعزبر 2: األعضبء    

.عشيش نًشضً انذو واألوساو 30:عذد األعشح    

:وحذح أيشاض انصذس وانحغبعيخ -ط

.يذسط يغبعذ 2, يذسط 3, أعزبر 4: األعضبء    

.عشيش عُبيخ يزىعطخ 2+ عشيش 12: عذد األعشح    

:وحذح ايشاض انزغزيخ واإلعهبل -د

.يذسط يغبعذ 1, يذسط 2, أعزبر 2: األعضبء    

.وفًىي وسيذيغشفخ إسواء 2+  عشيش 12: عذد األعشح    

:انىالدح وانًجزغشيٍ حذيضًوحذح  -هـ

.يذسط يغبعذ 3, يذسط 1, أعزبر يغبعذ 1, أعزبر 4: األعضبء    

.حضبَخ 30: عذد انحضبَبد    

الوحدات المعتمدة -1



:وحذح ايشاض انكهً -أ

,  يذسط يغبعذ  2يذسط ,  1, أعزبر يغبعذ 1, أعبرزح 2:  األعضبء    

. ديىيوحذاد غغيم  كهىي  8+ أعشح  12: عذد األعشح    

:وحذح أيشاض انغذد انصًبء وانغكش -ة

.عشيش  6:عذد األعشح.   ===    يذسط يغبعذ 2, أعزبر 1: األعضبء    

:وحذح األيشاض انىساصيخ -ط

.  ونكٍ عيبدح خبسجيخ نهًزبثعخ اليىجذ: عذد األعشح.  === يذسط يغبعذ1, أعزبر 1: األعضبء    

:األيشاض انعصجيخ وانُفغيخوحذح  -د

عشيش 8: عذد األعشح. === يذسط يغبعذ 2, يذسط1,  أعزبر يغبعذ 1, أعزبر 2: األعضبء    

:وانطىاسيءوحذح انعُبيخ انًشكضح  -هـ

.عشيش 6: عذد األعشح. ===  يذسط يغبعذ 2, يذسط 1, أعزبر يغبعذ 3: األعضبء    

: وحذح أيشاض انكجذ -و

.عشيش 6: عذد األعشح. ===يذسط يغبعذ 1, يذسط1,  أعزبر يغبعذ 1, أعزبر 1:  األعضبء   

الوحدات األخرى -2



:     انقغى انذاخهً ( أ

.قبعخ ثكًجيىرش1قبعخ يجهضح ثذارب شىو) 2قبعبد ثبنذوس انضبنش  3= 1

.قبعخ واحذح يجهضح ثذارب شىوكًجيىرش: وحذح أيشاض انذو = 2

.قاعة واحدة مجهزة بداتا شووكمبيوتر: وحذح انزغزيخ واإلعهبل= 3

.قبعخ واحذح يجهضح ثذارب شىوكًجيىرش: وحذح حذيضً انىالدح= 4

:انعيبدح انخبسجيخ( ة

.قبعبد نهًحبضشاد يجهضيٍ ثذارب شى و كًجيىرشووحذح صىد  3

:قغى إعزقجبل األطفبل( ط

قبعخ واحذح رحذ اإلعذاد

قاعات التدريس



.رىجذ ثبنذوس انضبنش ثًجًُ يغزشفً األطفبل1.

.ثهب يكزجخ نهذساعبد انعهيب2.

.يعقذ ثهب جهغبد يجهظ انقغى3.

ثهب جهبص انكًجيىرش انًخزص ثبالرصبل ثبنشجكخ انذاخهيخ 4.

يٍ انغكشربسيخ ورنك نزغجيم حبالد  2ويخزص ثبنعًم ثهب ) نهًغزشفً 

(.دخىل وخشوط انًشضً وجًيع األثحبس انًعًهيخ 

.يعذح نهغبعبد انًكزجيخ واإلسشبد األكبديًً  نهطهجخ 5.

قاعة اجتماعات 



يجهظ انقغى-1

:يؤلف مجلس القسم من رئيس القسم وعضوية كل من

(العاملين والمتفرغين)جميع األساتذة 1.

جميع األساتذة المساعدين2.

(دراسىيختاروا بالتناوب  مع بداية كل عام )خمسة من المدرسين 3.

سئيظ انقغى-2

:يختص رئيس القسم بما يلى

.تنفيذ قرارات مجلس القسم وإبالغها إلدارة الكلية1.

.اإلشراف على إعداد الخطة التعليمية والعملية فى القسم وعمل الجداول الالزمة2.

.مراقبة سير العملية التعليمية والعالجية بالقسم وسير االمتحانات وحفظ النظام بالقسم3.

.  اإلشراف على العاملين بالقسم ومراقبة اعمالهم4.

.النظر فى الموضوعات التى تهم القسم وعرضها على مجلس القسم5.

.النظر فى الشكاوى التى ترد الى القسم من الطالب وأهالي المرضى والعاملين بالقسم6.

تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة األخرى 7.

.والتجهيزات واألدوات وغيرها والمنشات



سئيظ انىحذح انعهًيخ وانعالجيخ-3

:يختص بما يلى

.اإلشراف على العملية التعليمية والعملية فى الوحدة وعمل الجداول الالزمة1.

.مراقبة سير العملية العالجية بالوحدة2.

.  اإلشراف على العاملين بالوحدة ومراقبة اعمالهم3.

.النظر فى الموضوعات التى تهم الوحدة وعرضها على رئيس القسم4.

.الرد على الشكاوى التى ترد الى القسم وتخص العمل بالوحدة5.

تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الوحدة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة األخرى 6.

.والتجهيزات واألدوات وغيرها والمنشات

.اإلشراف على احصائيات الوحدة وتقديمها الى مجلس القسم7.



أعضبء هيئخ انزذسيظ -3

:يختصون بما يلى

.مع رئيس القسم ورؤساء الوحدات المختلفة فى جميع األنشطة التعليمية والعالجية اإلشتراك1.

.والعالجية الخاصة بالقسم( التدريس للطالب)تنفيذ الخطة التعليمية  2.

.  اإلشراف على األبحاث والرسائل العلمية للطالب3.

.للطالب االكاديمىتنفيذ الساعات المكتبية واإلرشاد 4.

.حضور المؤتمرات والندوات وجميع األنشطة العلمية الخاصة بالقسم والتخصص5.

.به من أعمال لصالح القسم من قبل مجلس القسم مايكلفونتنفيذ 6.



(انًذسعىٌ انًغبعذوٌ وانًعيذوٌ)هيئخ انزذسيظ انًعبوَخ  -4

:يختصون بما يلى

.معاونة رئيس القسم ورؤساء الوحدات المختلفة فى جميع األنشطة التعليمية والعالجية1.

.والعالجية الخاصة بالقسم( التدريس للطالب)المساعدة فى تنفيذ الخطة التعليمية   2.

.حضور المؤتمرات والندوات وجميع األنشطة العلمية الخاصة بالقسم والتخصص3.

تنظيم اعمال اإلمتحانات للطالب4.

.به من أعمال لصالح القسم من قبل رئيس القسم ورؤساء الوحدات مايكلفونتنفيذ 5.

#######



انهُكم انخنظًٍُ نقضى طب األطفبل 
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انهُكم انخنظًٍُ نقضى طب األطفبل

أعضبء هُئت انخدزَش

يدزس يضبعد 41يدزس 14أصخبذ يضبعد 5أصخبذ26زئُش انقضى

وحداث انقضى

وحداث انقضى انًعخًدة

أيساض انقهب1.

أيساض اندو2.

أيساض انخغرَت واإلصهبل3.

األيساض انصدزَت4.

حدَثٍ انىالدة 5.
العناية المركزة والطواريء6.

وحداث أخسي

أيساض أنكه1ً.

أيساض انغدد وانضكس2.

األيساض انىزاثُت3.

األيساض انعصبُت4.

األيساض اننفضُت5.

أيساض انكبد6.

صكسحبزَت

زئُش انقضى.د.يثبج بًكخب ا 3
يثبج بىحدة ايساض اندو 1
اجسَىيً بىحدة حدَثً انىالدة 1
يىظف صُبنت 1



:وحدة امراض القلب -أ•

,  مدرس مساعد  3مدرس ,  2, أستاذ مساعد 2, أساتذة  3:  األعضاء    

.أستاذ منتدب لالشراف على حاالت القسطرة القلبية1               

اسرة بعناية امراض القلب بمبنى طب االطفال بالدور الخامس 4أسرة بعنبر القلب   6: عدد األسرة    

:وحدة أمراض الدم -ب

.مدرس مساعد 6, مدرس 1, أستاذ مساعد 1, أستاذ 3: األعضاء    

.سرير لمرضى الدم واألورام 30:عدد األسرة    

:وحدة أمراض الصدر والحساسية -ج

.مدرس مساعد 4, مدرس 3, أستاذ 4: األعضاء    

.سرير عناية متوسطة 4+ سرير 15: عدد األسرة    

:وحدة امراض التغذية واإلسهال -د

.مدرس مساعد 4, مدرس 1, أستاذ 2: األعضاء    

.غرفة إرواء وريدى وفموى1+  سرير 16: عدد األسرة    

:وحدة حديثى الوالدة والمبتسرين -هـ

.مدرس مساعد 7, مدرس 1, أستاذ مساعد 2, أستاذ 4: األعضاء    

.قاعات باالضافة الى قاعات الستقبال الحاالت  5حضانة موزعة على  25: عدد الحضانات    

:وحدة العناية المركزة والطوارئ -ز•

.مدرس مساعد 3, مدرس 1, أستاذ 2: األعضاء    

.سرير لمرضى الدم واألورام 30:عدد األسرة    

الوحدات المعتمدة -1



:وحدة امراض الكلى -أ •
,  مدرس مساعد  3مدرس ,  2, أستاذ مساعد 1, أساتذة 1:  األعضاء    
.  وحدات غسيل  كلوى دموى بالدور الرابع بمبنى طب االطفال 10+ أسرة  6: عدد األسرة    

:وحدة أمراض الغدد الصماء والسكر -ب •
. مدرس مساعد 3مدرس ,  2, أستاذ 1: األعضاء    

.سرير  6:عدد األسرة•

:وحدة األمراض الوراثية والتمثيل الغذائى -ج •
.  مدرس مساعد 2مدرس , 1, أستاذ 1: األعضاء    

.  اسرة 6: عدد األسرة•

:األمراض العصبية والنفسيةوحدة  -د •
.  مدرس مساعد 3, مدرس1, أستاذ 2: األعضاء    

.بالدور الثالثسرير  8: عدد األسرة•

:  وحدة أمراض الكبد -هـ •

. مدرس مساعد3,أستاذ 2:  األعضاء   •

.بالدور الرابع بمبنى طب االطفالسرير  6: عدد األسرة•

الوحدات األخرى -2



:     انقغى انذاخهً ( أ

.قبعخ ثكًجيىرش1قبعخ يجهضح ثذارب شىو) 2قبعبد ثبنذوس انضبنش  3= 1

.قبعخ واحذح يجهضح ثذارب شىوكًجيىرش: وحذح أيشاض انذو = 2

.قاعة واحدة مجهزة بداتا شووكمبيوتر: وحذح انزغزيخ واإلعهبل= 3

.قبعخ واحذح يجهضح ثذارب شىوكًجيىرش: وحذح حذيضً انىالدح= 4

:انعيبدح انخبسجيخ( ة

.قبعبد نهًحبضشاد يجهضيٍ ثذارب شى و كًجيىرشووحذح صىد  3

قاعات التدريس



.رىجذ ثبنذوس انضبنش ثًجًُ يغزشفً األطفبل1.

.ثهب يكزجخ نهذساعبد انعهيب2.

.يعقذ ثهب جهغبد يجهظ انقغى3.

ثهب جهبص انكًجيىرش انًخزص ثبعضبء هيئخ انزذسيظ ويعبوَيهى 4.

.يعذح نهغبعبد انًكزجيخ واإلسشبد األكبديًً  نهطهجخ 5.

قاعة اجتماعات 


