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This course focuses on providing knowledge and 

attitude toward pediatric nursing and role of pediatric 

nurse to the pediatric nursing students. It involves the 

role of pediatric nurse in the three levels of prevention. 

 

 

 

 

 

 

After completion of this course, the student will be 

able to recognize the essential knowledge, skills and 

attitudes needed to determine the role of pediatric 

nurse through the three levels of preventions. 

  

General objectives 
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Pediatric Nursing Staff 

 االساتذة: -

 ا.د/أمل دمحم الدخاخنى.               )رئٌس المسم(

 المدرسٌن: -

 / فوزٌة نبٌل دمحمد

 / بتعة محمود دمحم د

 د/مٌادة دمحم على

 د/اٌمان ابوالعال

 هبهعبدهللا/ د

 نسرٌنمصباح/ د

 رشاعبداللطٌف/د

 المدرسٌن المساعدٌن:

 م.م/فاتن السواح

 م.م/ دالٌا السعٌد

 رشا عبد اللطٌفم.م/

 م.م/ حازم السعٌد عبدالجواد

 سارةاحمدعبدالعظٌم/  م.م

 :المعٌدات

 م/ مروة عاطف

 م/ دعاء صالح

 موسىم/ هدٌر 

 م/أمٌرة غرٌب
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TOPIC OUTLINE 

PRACTICE KNOWLEDGE Topics   

20 3 The normal newborn 1. 

40 4 The high-risk neonate 2. 

10 6 Growth and 

development 

3. 

20 2 The nursery school 4. 

10 5 Health promotion 5. 

100 24 Nursing care of infants 

and children with 

various medical 

conditions 

6. 

40 6 Nursing care of infants 

and children with 

common surgical 

conditions 

7. 

240 60 Total hours  
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Theoretical lectures of pediatric course 

 LIST OF CONTENTS 

Lecture Name No. of 

Hours 

Date By 

 Pediatric Nursing & Role of Pediatric Nurse 

 Nursery School &  Play in Life of The Child 

3h. 
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 Growth and Development of Infant and Children 6h. 

 Nutrition of Infant and Children 3h. 

 Stress and Hospitalization 3h. 

 Nursing Management of Premature Infant 3h. 

 Malnutrition 3h. 

 Nursing Management of Children with Respiratory System 
Disorders 

3h. 

 Nursing Management of Gastrointestinal Disorders 3h. 

 Nursing Management of Children with 
CardiovascularDisorders 

3h. 

 Nursing Management of Children with Blood Disorders 3h. 

 Nursing Management of Endocrine Disorders 3h. 

 Nursing Management of Urinary System Disorders 3h. 

 Nursing Management of Central Nervous System Disorders 3h. 

 Nursing Management of Children with Gastrointestinal 
Anomalies 

3h. 

 Skin and Parasites 3h. 

 Nursing Management of Children with Common 
Communicable Diseases 

3h. 

 Immunization 3h. 

 Child Rearing Practice & The Child Rights 3h. 

 رئٌس المسم

الدخاخنً ا.د / أمل  
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Clinical pediatric nursing & procedures 

 LIST OF CONTENTS 

Content  NO  

Physical Assessment  1 

Infant Bath  2  

Cord Care  3 

Eye Care  4  

Physiological Measurements ( Vital Signs )  5  

Infant Feeding (bottle feeding .gavage feeding , gastrostomy feeding ) 6  

Restraints  7  

Drug Administration  8  

Collection of Specimen 9  

Suction  10  

Oxygen Therapy for Children  11 

Enema Administration  12  

Colostomy Care  13  

Catheterization of Urinary Bladder  14  

Administration of Blood & Blood Component  15  

Neonatal Incubator  16 

Cardiopulmonary Resuscitation ( CPR )  17  

Tracheostomy Care & Change& suction  18 

Care of the child with cast &splint & traction 19 

Laboratory investigation 20 

Nursing process 21 
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المدرسٌن المساعدٌن و  بموضوعات العملى وتوزٌعها على  لائمة

:المعٌدٌن بالمسم  

 الموضوع   اسم المحاضر

 Part 1 physical assessment رشا عبد اللطٌف/  د

 Part 2 physical assessment م.م / حازم السعٌد

 Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 م . م / فاتن السواح

 Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 م.م/ دالٌا السعٌد

  Medication (part 2)     صالح دعاءأ.ت/ 

   Medication (part 1) + enema ة رضاأ.ت/ أمٌر

 Oxygen Therapy For Children عبدالحمٌدمها / ت.أ

  growth measurements + restrains ابراهٌمأ.ت/ شرٌن 

 Infant Feeding (bottle feeding .gavage        حمد سالماأ.ت/ أسماء 

feeding , gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization احمد / سارة م.م

 Care of the child with cast &splint & traction م/ مروة عاطف

 Infant bath +eye care + cord care and أمٌرة غرٌبم/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

  tracheostomy care & suction&change م/ هدٌر موسى

   

 رئٌس المسم 

 ا.د / أمل الدخاخنى
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 العملًلائمة بأسماء المدرسٌن المساعدٌن و المعٌدٌن و توزٌعهم فً أماكن 

فى االيام الخاصة بالعملى وهى االحد واالثنين والخميس من يتم الحضور بالمستشفيات والكلية 

طبقا لمواعيد السكاشن بالجدول وفيما عدا ذلك يتواجد بالتبادل العطاء السكاشن كل اسبوع 

 واماكن العملى  المذكورة ادناه الجميع بالمستشفيات

 

 رئٌس المسم 

  ا.د / أمل الدخاخنى

 المكان الوظٌفة االسم م

 مستشفً الجراحة  مدرس مساعد م/ حازم السعٌد عبدالجوادم. 1

 مستشفى العام )محضن وعناٌة( معٌد /  دعاء صالحم  2

 مستشفى العام )محضن وعناٌة( معٌد موسىٌر م/ هد 3

 المعملبالكلٌة اخصائى ابراهٌم  شرٌن  أ.ت / 4

 مستشفى األطفال بصدناوى مساعدمدرس   / رشا عبداللطٌفم م. 5

 مستشفى األطفال بصدناوى مدرس مساعد أحمدم/ سارة  6

 مستشفى األطفال بصدناوى اخصائى مها عبدالحمٌد أ.ت/ 7

 المعمل بالكلٌة اخصائى أسماء  احمد سالم أ.ت/  8

 بصدناوى األطفال مستشفى مدرس مساعد م.م/ دالٌا السعٌد 9

 (وعناٌة محضن) العام مستشفى معٌدة م/ مروة عاطف 10

 الجراحة مستشفى مدرس مساعد م.م/ فاتن السواح 11

 الجراحةمستشفى  اخصائى أ.ت/ أمٌرة رضا 12

 بصدناوى األطفال مستشفى معٌدة م/أمٌرة غرٌب 13
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 االسبىع االول

 

 

 

العملً بالكلٌة للعام الجامعًتوزٌعة الطالب لشرح   

(األول)الفصل الدراسى 2020/  2019   

1 
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يخى شرح  (32/9/3109اني االربعاء  32/9/3109)يٍ انسبج 

 Physical assessmentكاالحي:

 انيىو انًىضىع انًحاضر انًكاٌ

 االحذ Part 1 د/ رشا عبذانهطيف يذرج )ج(

33/9/3109  

حازو انسعيذد/ يظهت  Part 2  ٍاالثني 

32/9/3109  

 انثالثاء  Part2 د/حازو انسعيذ يذرج )ج(

32/9/3109  

 االربعاء  Practice د/ رشا + +د/ حازو يذرج )ج

32/9/3109  

د/ حازو+ د/ رشا +  يذرج )ج(  Practice انخًيس 

32/9/3109  
 

 

( كم يىو Open labيبذا فخح يعًم االطفال نفخرة)

اربعاء يٍ كم اسبىع بذايت يٍ يىو 

بىاسطت ا.ث/يها عبذانحًيذ + و/ اييرة 3/01/3109

 غريب
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Rotation 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 -9-2019 

To 

21-10-2019 
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 Rotation (1) procedure GROUP (1)   

 21/10/2019الً  29/9/2019فً الفترة من  

 الحضور االسم                  م

  ابانوب مرلص وهٌب مرلص 1

  ابتسام رشاد عبدالممصود مصطفى سلٌم 2

  ابراهٌم اٌمن عبد الباسط ابراهٌم الشعراوى 3

  ابراهٌم حمدي عبدالعزٌز محمود 4

  ابراهٌم عبدالمحسن إبراهٌم خلٌل 5

  ابراهٌم دمحم عبدالكرٌم على 6

  دمحم سلٌمابراهٌم دمحم  7

  ابراهٌم ٌاسر حسٌب ابراهٌم 8

  احالم عبد الحفٌظ على دمحم حجازى 9

  احمد السٌد دمحم منصور 10

  احمد الشافعً دمحم دمحم 11

  احمد الشحات نصر دمحم موسى 12

  احمد بدر دمحم السٌد 13

  احمد ثروت على دمحم 14

  احمد سعٌد عدوي ابراهٌم 15

  العزٌز عبد اللطٌف حسناحمد عبد  16

  احمد عبدالمنعم احمد دسولى 17

  احمد ماهر احمد دمحم مصطفى مرسى 18

  احمد محسن دمحم البدرى 19

  احمد دمحم ابراهٌم احمد 20

  احمد دمحم احمد عشري 21

  احمد دمحم السٌد دمحم إبراهٌم 22

  احمد دمحم السٌد دمحم جرٌر 23

  عبدالداٌم علىاحمد دمحم  24

  احمد دمحم فتحى السٌد 25

  احمد دمحم فرٌد حسن 26

  احمد دمحم محمود شاكر دمحم الشبراوى 27
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Rotation (1) procedure GROUP (1) 

 21/10/2019الً  29/9/2019فً الفترة من  

 الوىضىع التاريخ اسن الوحاضز

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود
29/9/2019 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 Tracheostomy 30/9/2019 د/ هديز هىسي

 Medication (part2) 3/10/2019 دعاء صالحد/ 
 Medication (part 1) + Enema 7/10/2019 د/أهيزة رضا

 CPR (part 1) 10/10/2019 د/ فاتن السىاح
 CPR (part 2) 13/10/2019 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 14/10/2019 د/ هزوة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 17/10/2019 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاهين 

 
20/10/2019 

 

Restraints + Growth measurements 
 

 هها عبدالحويدد/ 

 
21/10/2019 

Oxygen therapy 

 د/ دعاء+د/اهيزه

 د/رشا +د/هزوة
22/10/2019 

    
Practical exam 

 

 

 

 

  احمد دمحم هاشم الهابط 28

  احمد دمحم ٌونس احمد دمحم ٌونس 29

  احمد محمود دمحم زٌدان 30

  احمد مصطفى عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم 31

  اسماعٌلاحمد وجٌة دمحم  32

  ادهم دمحم ابراهٌم طه عمبر 33

  ارتواء لطفى عبد الحكٌم عطٌه سلٌمان 34

  اسامه عبد هللا دمحم عطٌه دمحم 35

  اسامه محمود دمحم الهادى أحمد فاٌد 36
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Rotation (1) procedure GROUP (2) 

 21/10/2019الً  29/9/2019فً الفترة من 

 الحضور االسم                    م

  اسراء ابراهٌم اسماعٌل عبدالعال 1

  اسراء احمد زكى فرج 2

  اسراء السٌد احمد صبح السٌد 3

  اسراء السٌد مصطفى السٌد خلٌل 4

  اسراء حمدى دمحم عبدالسالم 5

  اسراء خٌرى عبادى عبدالسالم 6

  اسراء سالمه شعبان عبد الهادى حفنى 7

  اسراء سلٌمان ابراهٌم سوٌلم 8

  اسراء شحاتة السٌد احمد حسانٌن 9

  اسراء صابر دمحم السٌد 10

  اسراء صبحً دمحم شهدي 11

  اسراء عادل دمحم حسن العرابى 12

  اسراء عبدالحلٌم السٌد خٌرى 13

  اسراء دمحم السٌد الدٌدامونى 14

  اسراء دمحم عبد العال عبد الموي 15

  اسراء دمحم عبد العزٌز احمد حسٌن 16

  اسراء دمحم عبدالرحمن مصطفى 17

  اسراء دمحم عطٌه احمد عبدهللا 18

  اسراء مصطفى عطٌه دمحم 19

  اسالم راضى دمحم دمحم 20

  اسالم رضا دمحم دمحم على 21

  اسالم سعٌد عبد الحفٌظ مصطفى دمحم 22

  اسالم سلٌم نوح سلٌم دمحم جمعة 23

  اسماء  احمد فوزى احمد 24

  اسماء ابراهٌم السٌد عطٌة 25

  اسماء جمال عبداللطٌف ٌوسف حجازى 26

  اسماء حسن دمحم العساس 27
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Rotation (1) procedure GROUP (2) 

 10/3/2019الً  17/2/2019فً الفترة من 

 الوىضىع التاريخ اسن الوحاضز

 Tracheostomy 29/9/2019 د/ هديز هىسي
 Medication (part2) 30/9/2019 دعاء صالحد/ 

 Medication (part 1) + Enema 3/10/2019 د/أهيزة رضا
 CPR (part 1) 7/10/2019 د/ فاتن السىاح
 CPR (part 2) 10/10/2019 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 13/10/2019 د/ هزوة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 14/10/2019 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاهين 

 
17/10/2019 Restraints + Growth measurements 

 

 عبدالحويدهها د/ 

 
20/10/2019 

 

Oxygen therapy 

 د/ سارة احود

 21/10/2019 د/ اسواء احود

Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 د/ دعاء+د/اهيزه

 د/رشا +د/هزوة
22/10/2019 

    
Practical exam 

 

 

  اسماء حمادة ابراهٌم عطٌة 28

  اسماء خٌرى كمال غنٌم باشا 29

  اسماء صالح دمحم السٌد 30

  اسماء عادل فتحى دمحم فرج 31

  الناصر عبد المطلب السعٌد البنااسماء عبد  32

  اسماء عبدالباسط ابراهٌم السٌد حسن 33

  اسماء عبدالنبى ابراهٌم عبدالحمٌد 34

  اسماء عصام دمحم السٌد عطٌه النجار 35

  اسماء ماجد ذكرى على 36

  اسماء مجدى محمود جمعه 37
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ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (1) 

   21/10/2019 الً 29/9/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     اسماء دمحم احمد سلٌم ابوزٌد 1

     اسماء دمحم السٌد امٌن 2

     اسماء دمحم عبده امام 3

     اسماء مصطفى نور مصطفى رزق 4

     اسماء ناجى السٌد طه عوض 5

     اسمى على سلٌم دمحم على 6

     افنان مروان دمحمالهادى السٌد 7

     االء احمد دمحم احمد 8

     االء احمد دمحم السٌد شاهٌن 9

     االء اكرامً احمد عبد الرحمن 10

     االء السٌد اسماعٌل دمحم 11

     االء السٌد عطٌة دمحم 12

     االء حسن صالح على 13

     االء حسن مصطفى حسن ابراهٌم 14

     االء شولى ابراهٌم عبدهللا زٌدان 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 ا.ت/اسماء احمد 30/9/2019 29/9/2019 المعمل )بالكلٌة(
/ ا.ت

 شٌرٌنابراهٌم

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

/ رشا عبد د   7/10/2019 3/10/2019
 اللطٌف

 ساره أحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 أمٌرة غرٌبم/  13/10/2019 10/10/2019
 دالٌا السعٌد/ م.م

أ.ت/مها 
 عبدالحمٌد

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 مروة عاطف/ م 17/10/2019 14/10/2019
 هدٌر موسً/م

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 م.م/ فاتن السواح 21/10/2019 20/10/2019
 حازم السعٌد/ م.م
 أمٌرة رضا/ أ.ت

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 
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 ل يتن عول اMOTHER CLASS بقسن قلب وصدر بوستشفي االطفال بصيدناوي 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام   

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (2) 

 21/10/2019 الً 29/9/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     االء محسن احمد جمعه 1

     االء دمحم السٌد ابراهٌم 2

     الزهراء عبدهللا دمحم دمحم 3

     الزهراء عطٌه دمحم عطٌه سٌد احمد 4

     الزهراء على ابراهٌم بدران 5

     الزهراء دمحم الصادق الصادق 6

     السٌد احمد السٌد على 7

     السٌد احمد ناجى السٌد عٌش 8

     السٌد طارق السٌد حسبو 9

     السٌد دمحم ابو خلٌل ابراهٌم 10

     الشٌماء عاطف السٌد السٌد حجازى 11

     الشٌماء عبدهللا دمحم عبدهللا 12

     الفردوس دمحم فوزى السٌد 13

     محمود ابو العطاالهام عمر حجازي  14

     امال دمحم ابراهٌم سلٌم 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
للب وصدر)مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(
 رشاعبداللطٌف/ د 30/9/2019 29/9/2019

 سارهأحمد/ م.م
 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 أمٌرةغرٌب/ م   7/10/2019 3/10/2019
 دالٌاالسعٌد/ م.م
 مهاعبدالحمٌد/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 مروةعاطف/ م 13/10/2019 10/10/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 17/10/2019 14/10/2019
 حازمالسعٌد/ م.م
 أمٌرةرضا/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 21/10/2019 20/10/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 
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 ل يتن عول اMOTHER CLASS بقسن قلب وصدر بوستشفي االطفال بصيدناوي 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (3) 

 21/10/2019 الً 29/9/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     امانى  عبدالفتاح  كمال عبدالفتاح 1

     امانى حموده لطفى عبدالهادى 2

     امانى على عٌسى عٌسى عٌسى 3

     امل السٌد عبدالكرٌم نصار ابوالسعود 4

     امل السٌد على دمحم حمودة 5

     امل عادل السٌد عبد العال 6

     الحمٌد عملامل عاطف عبد الشافى عبد  7

     امنٌة مجدى احمد السٌد 8

     امنٌه ابراهٌم علٌوه سبع علٌوه 9

     امنٌه دمحم مصطفى ابراهٌم 10

     امٌر عبدالرازق دمحم محمود الهنداوى 11

     امٌره حسام احمد عوض هللا 12

     امٌره حمودة ابراهٌم سعد 13

     امٌره خالد محمود عبدالحمٌد 14

     امٌره صالح دمحم عبد العزٌز 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
التغذٌة )مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(
 أمٌرةغرٌب/ م 30/9/2019 29/9/2019

 دالٌاالسعٌد/ م.م
 مهاعبدالحمٌد/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 مروةعاطف/ م   7/10/2019 3/10/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 13/10/2019 10/10/2019
 حازمالسعٌد/ م.م
 أمٌرةرضا/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 17/10/2019 14/10/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 21/10/2019 20/10/2019
 سارهأحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 
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 ل يتن عول اMOTHER CLASS بقسن قلب وصدر بوستشفي االطفال بصيدناوي 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (4) 

 21/10/2019 الً 29/9/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     امٌره على شعبان عبدالسالم 1

     امٌره دمحم توفٌك حسن دمحم 2

     امٌره دمحم شحاته دمحم 3

     امٌره دمحم صالح احمد 4

     امٌره ممدوح عبد المنعم رزق حسن 5

     امٌنه رفعت احمد دمحم 6

     انسام احمد عٌسوى عٌسوى 7

     انشاد السٌد صادق السٌد سلٌم 8

     اٌثار حسام الدٌن دمحم عدوى على 9

     اٌمان أسامة فؤاد عبدالعزٌز 10

     اٌمان احمد حسن ابراهٌم خشبه 11

     اٌمان اسماعٌل عبدالعلٌم ابراهٌم 12

     اٌمان الصادق دمحم دمحم على شلبى 13

     اٌمان انور ابو الفتوح عبداللطٌف 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
محضن وعناٌة اطفال 

 )المستشفى العام(
 مروةعاطف/ م 30/9/2019 29/9/2019

 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م   7/10/2019 3/10/2019
 حازمالسعٌد/ م.م
 أمٌرةرضا/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 13/10/2019 10/10/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 17/10/2019 14/10/2019
 سارهأحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 أمٌرةغرٌب/ م 21/10/2019 20/10/2019
 دالٌاالسعٌد/ م.م
 مهاعبدالحمٌد/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي االطفال بصيدناويبقسن قلب وصدر 
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  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (5) 

 21/10/2019 الً 29/9/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     اٌمان جمال داود نصر داود 1

     اٌمان جمال دمحم حسن 2

     اٌمان زكرٌا على مصطفى حسٌن 3

     اٌمان سعٌد دمحم السٌد 4

     اٌمان صبرى دمحم السٌد 5

     اٌمان عابد احمد احمد 6

     اٌمان عاطف ٌوسف متولى 7

     اٌمان عبدالرحمن السٌد عبدالرحمن 8

     اٌمان ماهر عبد الظاهر دمحم 9

     اٌمان دمحم جوده السٌد السوٌسى 10

     اٌمان دمحم عبدالرازق عبدالحمٌد 11

     اٌمان دمحم عبده جاد 12

     اٌمان محمود جمال احمد 13

     اٌمان محمود متولى السٌد 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
عٌادة امراض الدم 

ومبنً الجراحة 
 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 30/9/2019 29/9/2019
 حازمالسعٌد/ م.م
 أمٌرةرضا/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا   7/10/2019 3/10/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 13/10/2019 10/10/2019
 سارهأحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 أمٌرةغرٌب/ م 17/10/2019 14/10/2019
 دالٌاالسعٌد/ م.م
 مهاعبدالحمٌد/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 مروةعاطف/ م 21/10/2019 20/10/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS بقسن قلب وصدر بوستشفي االطفال بصيدناوي 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS 

 21/10/2019 الً 29/9/2019 فٌالفترةمن

 المشرف اسمالبحث اسمالطالب م

  اٌمان منصور دمحم هاشم 1
 

Physical and 
neurological 

assessment of 
newborn 

29/9/2019 

يد
سع

 ال
زم

حا
 /

م 
م.

 
          

 اٌناس الكومى ٌوسف الكومى 2

 اٌناس حمدى محمود عبدالرازق 3

 منصور السٌد دمحماٌناس دمحم  4

 اٌه ابراهٌم رمضان المسلمانى 5

 اٌه ابراهٌم عبد الجواد ابراهٌم 6

 اٌه احمد السٌد أحمد 7

 اٌه احمد دمحم عبد الرحمن 8

 اٌه احمد محمود دمحم 9

 

  اٌه السٌد فتحى مجاهد 1
 

Adolescent 
&toddler problems 

30/9/2019 
 
 

 
 

 

  
  
  

ن
ري

س
/ن
د 

 

          

 اٌه السٌد دمحم حسٌن عرفه 2

 اٌه اٌمن دمحم الحسٌنى 3

 اٌه رافت عبدالحمٌد احمد 4

 اٌه سمٌر عبدالسالم  ٌوسف 5

 اٌه عبد العال دمحم عبد العال 6

 اٌه عبدالنبى سلٌمان عبدالسالم 7

 اٌه دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد 8

 اٌه دمحمى دمحم حسن 9

   
  اٌه محمود على دمحم 1

 
 

Hyperbilirubinemia 
3/10/2019 

 
 
 
 

 

  
  

/ 
.م

م
وا

س
 ال

ن
ات
ف

ح
 

          

 اٌه ممٌبل احمد على 2

 اٌه منصور حسٌن دمحم 3

 براءه عماد السٌد حمدى عبدالحمٌد 4

 بسمه سلٌمان دمحم سلٌمان دمحم 5

 بسمه دمحم دمحم عبدالفتاح 6

 دمحمبسمه وجٌه دمحم  7
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 تغرٌد فوزى ماضى خلٌل 8

 جهاد طارق موسى دمحم 9

 

  حازم عطٌه فتحى عبد الممصود الشامً 1
 
 

handicapping 
7/10/2019 

 

به 
 ه

د/
 

          

 حسن محمود حسن محمود دمحم 2

 حسناء احمد صالح عبدالفتاح 3

 حنان السٌد خلٌفه دمحم 4

 حنان رشاد حلمى دمحم 5

 حنان طلعت داود حامد ابوالفتوح 6

 خالد السٌد السٌد دمحم العاٌدي 7

 خلود احمد فكرى دمحم كمال رجب 8

 خلود اشرف عبدالداٌم دمحم 9

 

  خلود فؤاد احمد فؤاد 1

Infant of diabetic 
mother 

10/10/2019 
 
 
 
 

 

رة
سا

/ 
.م

م
 

          

 خلود ٌاسر عبدالمنعم دمحم 2

 دالٌا عادل حسن مصطفى دمحم 3

 دالٌا دمحم دسولى ابراهٌم الصباغ 4

 دالٌا محمود دمحم ابراهٌم 5

 دعاء احمد عوض ابراهٌم 6

 دعاء محمود اسماعٌل عبد هللا البٌومى 7

 دالل صابر السٌد عبدالمعطى 8

 دنٌا اٌمن دمحم باهى 9

 

  جرٌدةدٌنا ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم  1
 

 

Respiratory distress 
13/10/2019 
14/10/2019 

 
 
 

 

  
يد

سع
 ال

زم
حا

 /
م 

م.
 

          

 دٌنا السٌد الحسٌنى السٌد 2

 دٌنا السٌد العزازى ابراهٌم 3

 دٌنا عبد اللة دمحم رشاد دمحم سالم 4

 رأفت دمحم السٌد دمحم ابراهٌم 5

 رانٌا ابراهٌم عبدالمعطى احمد عوض 6

 رانٌا سعٌد دمحم مرسى خلف 7

 رانٌا دمحم عبد العظٌم عبد الحمٌد سرحان 8

 رحاب احمد دمحم احمد 9
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  رحاب عبدالبارى احمد ابوالسعود 1
 

 

School problems 
17/10/2019 

 
 
 

 

  
 /
م 

م.
يد

سع
 ال

يا
دال

 

          

 رحمه ماهر حسنى عبد المنصف عطٌه 2

 زٌن الدٌن بدٌر رحمه دمحم الدمحمى 3

 رضوى عبد هللا السٌد دمحم السٌد رمضان 4

 رضوى دمحم السواح رمضان 5

 رغده موسى على موسى 6

 رنا ساهر أحمد حمدى دمحم طلبه 7

 رٌم الباز مصطفى عرفان 8

 رٌهام على ابراهٌم دمحم على 9

  رٌهام علً نعمت هللا علً 1
 

 

Accident prevention 
20/10/2019 

 
 
 

 

  
 /
م 

م.
وه

ر
م

 

          

 زهراء ابراهٌم دمحم ابراهٌم 2

 زٌاد السٌد دمحم المغاورى عامر 3

 زٌنب ابراهٌم ابراهٌم ابوالخٌر عبدالجواد 4

 زٌنب رمضان حسٌن دمحمعلى 5

 ساره جمال دمحم دمحم حسن 6

 ساره رضا احمد السٌد غنٌم 7

 حسانٌنساره سعد سالم  8

 ساره سعٌد رجب دمحم 9
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Rotation 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/10/2019 

To 

17/11/2019 
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 Rotation (2) procedure GROUP (1) 

  الشٌماء عاطف السٌد السٌد حجازى 26
  الشٌماء عبدهللا دمحم عبدهللا 27
  الفردوس دمحم فوزى السٌد 28
  عمر حجازي محمود ابو العطاالهام  29
  امال دمحم ابراهٌم سلٌم 30

 الحضور االسم                  م

  اسماء دمحم احمد سلٌم ابوزٌد 1

  اسماء دمحم السٌد امٌن 2

  اسماء دمحم عبده امام 3

  اسماء مصطفى نور مصطفى رزق 4

  اسماء ناجى السٌد طه عوض 5

  اسمى على سلٌم دمحم على 6

  افنان مروان دمحمالهادى السٌد 7

  االء احمد دمحم احمد 8

  االء احمد دمحم السٌد شاهٌن 9

  االء اكرامً احمد عبد الرحمن 10

  االء السٌد اسماعٌل دمحم 11

  دمحماالء السٌد عطٌة  12

  االء حسن صالح على 13

  االء حسن مصطفى حسن ابراهٌم 14

  االء شولى ابراهٌم عبدهللا زٌدان 15

  االء محسن احمد جمعه 16

  االء دمحم السٌد ابراهٌم 17

  الزهراء عبدهللا دمحم دمحم 18

  الزهراء عطٌه دمحم عطٌه سٌد احمد 19

  الزهراء على ابراهٌم بدران 20

  الزهراء دمحم الصادق الصادق 21

  السٌد احمد السٌد على 22

  السٌد احمد ناجى السٌد عٌش 23

  السٌد طارق السٌد حسبو 24

  السٌد دمحم ابو خلٌل ابراهٌم 25
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  امانى  عبدالفتاح  كمال عبدالفتاح 31
  امانى حموده لطفى عبدالهادى 32
  امانى على عٌسى عٌسى عٌسى 33
  امل السٌد عبدالكرٌم نصار ابوالسعود 34
  امل السٌد على دمحم حمودة 35
  امل عادل السٌد عبد العال 36

 

 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

 الوىضىع التاريخ اسن الوحاضز

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود
24/10/2019 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 Tracheostomy 27/10/2019 د/ هديز هىسي

 Medication (part2) 28/10/2019 دعاء صالحد/ 
 Medication (part 1) + Enema 31/10/2019 د/أهيزة رضا

 CPR (part 1) 3/11/2019 د/ فاتن السىاح
 CPR (part 2) 4/11/2019 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 7/11/2019 د/ هزوة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 11/11/2019 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 Restraints + Growth measurements 14/11/2019 د/ شيزين ابزاهين

 هها عبدالحويدد/ 

 
17/11/2019 

Oxygen therapy 

 د.هديز +د/حاسم

 د/فاتن +د/اسواء
18/11/2019     

   
Practical exam 

 

 

 

Rotation (2) procedure GROUP (2) 

 الحضور االسم                    م

  امل عاطف عبد الشافى عبد الحمٌد عمل 1

  امنٌة مجدى احمد السٌد 2

  امنٌه ابراهٌم علٌوه سبع علٌوه 3

  امنٌه دمحم مصطفى ابراهٌم 4



 حًريض االطفال قسى

   27 
 

  

  اٌمان زكرٌا على مصطفى حسٌن 26
  اٌمان سعٌد دمحم السٌد 27
  اٌمان صبرى دمحم السٌد 28
  اٌمان عابد احمد احمد 29
  اٌمان عاطف ٌوسف متولى 30
  السٌد عبدالرحمناٌمان عبدالرحمن  31
  اٌمان ماهر عبد الظاهر دمحم 32
  اٌمان دمحم جوده السٌد السوٌسى 33
  اٌمان دمحم عبدالرازق عبدالحمٌد 34
  اٌمان دمحم عبده جاد 35
  اٌمان محمود جمال احمد 36
  اٌمان محمود متولى السٌد 37

  امٌر عبدالرازق دمحم محمود الهنداوى 5

  هللا امٌره حسام احمد عوض 6

  امٌره حمودة ابراهٌم سعد 7

  امٌره خالد محمود عبدالحمٌد 8

  امٌره صالح دمحم عبد العزٌز 9

  امٌره على شعبان عبدالسالم 10

  امٌره دمحم توفٌك حسن دمحم 11

  امٌره دمحم شحاته دمحم 12

  امٌره دمحم صالح احمد 13

  امٌره ممدوح عبد المنعم رزق حسن 14

  امٌنه رفعت احمد دمحم 15

  انسام احمد عٌسوى عٌسوى 16

  انشاد السٌد صادق السٌد سلٌم 17

  اٌثار حسام الدٌن دمحم عدوى على 18

  اٌمان أسامة فؤاد عبدالعزٌز 19

  اٌمان احمد حسن ابراهٌم خشبه 20

  اٌمان اسماعٌل عبدالعلٌم ابراهٌم 21

  اٌمان الصادق دمحم دمحم على شلبى 22

  اٌمان انور ابو الفتوح عبداللطٌف 23

  اٌمان جمال داود نصر داود 24

  اٌمان جمال دمحم حسن 25
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 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

 الوىضىع التاريخ اسن الوحاضز

 Tracheostomy 24/10/2019 د/ هديز هىسي
 Medication (part2) 27/10/2019 دعاء صالحد/ 

 Medication (part 1) + Enema 28/10/2019 د/أهيزة رضا
 CPR (part 1) 31/10/2019 د/ فاتن السىاح
 CPR (part 2) 3/11/2019 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 4/11/2019 د/ هزوة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 7/11/2019 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 Restraints + Growth measurements 11/11/2019 د/ شيزين ابزاهين

 هها عبدالحويدد/ 

 
14/11/2019 Oxygen therapy 

 سارة احودد/ 

 17/11/2019 د/ اسواء احود

Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 د.هديز +د/حاسم

 د/فاتن +د/اسواء
18/11/2019     

   
Practical exam 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (1)) 

 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

الٌوم  االسم م
 االول

الٌوم 
 الثانً

 الشٌت التمٌٌم

     اٌمان منصور دمحم هاشم 1
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     اٌناس الكومى ٌوسف الكومى 2

     اٌناس حمدى محمود عبدالرازق 3

     اٌناس دمحم منصور السٌد دمحم 4

     اٌه ابراهٌم رمضان المسلمانى 5

     الجواد ابراهٌم اٌه ابراهٌم عبد 6

     اٌه احمد السٌد أحمد 7

     اٌه احمد دمحم عبد الرحمن 8

     اٌه احمد محمود دمحم 9

     اٌه السٌد فتحى مجاهد 10

     اٌه السٌد دمحم حسٌن عرفه 11

     اٌه اٌمن دمحم الحسٌنى 12

     اٌه رافت عبدالحمٌد احمد 13

     ٌوسفاٌه سمٌر عبدالسالم   14

     اٌه عبد العال دمحم عبد العال 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن  

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 ا.ت/اسماء احمد 27/10/2019  24/10/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌن ابراهٌم / ا.ت

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر 
)مستشفى االطفال 

 بصٌدناوى(

 / رشا عبد اللطٌفد 31/10/2019 28/10/2019
 سارة احمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
االطفال 

 بصٌدناوى(

 دالٌا الشٌخ/ .مم 4/11/2019 3/11/2019
 م/امٌرة غرٌب

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 م/ مروة عاطف 11/11/2019 7/11/2019
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 م.م/ فاتن السواح 17/11/2019 14/11/2019
 م.م/حازم السعٌد
 ا.ت /امٌرة رضا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 شزح ال يتنINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  الجزاحت بوستشفي الجاهعتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام   

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (2) 

 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

الٌوم  االسم م
 االول

الٌوم 
 الثانً

 الشٌت التمٌٌم
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     عبدالنبى سلٌمان عبدالسالم اٌه 1

     اٌه دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد 2

     اٌه دمحمى دمحم حسن 3

     اٌه محمود على دمحم 4

     اٌه ممٌبل احمد على 5

     اٌه منصور حسٌن دمحم 6

     براءه عماد السٌد حمدى عبدالحمٌد 7

     بسمه سلٌمان دمحم سلٌمان دمحم 8

     دمحم دمحم عبدالفتاحبسمه  9

     بسمه وجٌه دمحم دمحم 10

     تغرٌد فوزى ماضى خلٌل 11

     جهاد طارق موسى دمحم 12

     حازم عطٌه فتحى عبد الممصود الشامً 13

     حسن محمود حسن محمود دمحم 14

     حسناء احمد صالح عبدالفتاح 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

وصدر)مستشفى للب 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 27/10/2019  24/10/2019
 سارةاحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 دالٌاالشٌخ/ م.م 31/10/2019 28/10/2019
 امٌرةغرٌب/م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 مروةعاطف/ م 4/11/2019 3/11/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 11/11/2019 7/11/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 اسماءاحمد/ت.ا 17/11/2019 14/11/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  الجزاحت بوستشفي الجاهعتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (3) 

 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     حنان السٌد خلٌفه دمحم 1
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     حنان رشاد حلمى دمحم 2

     حنان طلعت داود حامد ابوالفتوح 3

     خالد السٌد السٌد دمحم العاٌدي 4

     خلود احمد فكرى دمحم كمال رجب 5

     خلود اشرف عبدالداٌم دمحم 6

     خلود فؤاد احمد فؤاد 7

     خلود ٌاسر عبدالمنعم دمحم 8

     دالٌا عادل حسن مصطفى دمحم 9

     دالٌا دمحم دسولى ابراهٌم الصباغ 10

     دمحم ابراهٌمدالٌا محمود  11

     دعاء احمد عوض ابراهٌم 12

     دعاء محمود اسماعٌل عبد هللا البٌومى 13

     دالل صابر السٌد عبدالمعطى 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
التغذٌة )مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(
 دالٌاالشٌخ/ م.م 27/10/2019  24/10/2019

 امٌرةغرٌب/م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 مروةعاطف/ م 31/10/2019 28/10/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 الجامعةبمستشفى 

 فاتنالسواح/ م.م 4/11/2019 3/11/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 
 اسماءاحمد/ت.ا 11/11/2019 7/11/2019 المعمل )بالكلٌة( 

 شٌرٌنابراهٌم/ت.ا
 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 17/11/2019 14/11/2019
 سارةاحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  الجزاحت بوستشفي الجاهعتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (4) 

 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     دنٌا اٌمن دمحم باهى 1
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     دٌنا ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم جرٌدة 2

     دٌنا السٌد الحسٌنى السٌد 3

     دٌنا السٌد العزازى ابراهٌم 4

     دٌنا عبد اللة دمحم رشاد دمحم سالم 5

     دمحم السٌد دمحم ابراهٌم رأفت 6

     رانٌا ابراهٌم عبدالمعطى احمد عوض 7

     رانٌا سعٌد دمحم مرسى خلف 8

     رانٌا دمحم عبد العظٌم عبد الحمٌد سرحان 9

     رحاب احمد دمحم احمد 10

     رحاب عبدالبارى احمد ابوالسعود 11

     رحمه ماهر حسنى عبد المنصف عطٌه 12

     رحمه دمحم الدمحمى زٌن الدٌن بدٌر 13

     رضوى عبد هللا السٌد دمحم السٌد رمضان 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
محضن وعناٌة اطفال 

 )المستشفى العام(
 م/ مروة عاطف 27/10/2019  24/10/2019

 هدٌر موسًم/
 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 31/10/2019 28/10/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 اسماءاحمد/ت.ا 4/11/2019 3/11/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 11/11/2019 7/11/2019
 سارةاحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 دالٌاالشٌخ/ م.م 17/11/2019 14/11/2019
 امٌرةغرٌب/م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  الجزاحت بوستشفي الجاهعتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
 

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (5) 

 17/11/2019الً 24/10/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً االولالٌوم  االسم م

     رضوى دمحم السواح رمضان 1
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     رغده موسى على موسى 2

     رنا ساهر أحمد حمدى دمحم طلبه 3

     ريم الباز مصطفى عرفان 4

     ريهام على ابراهيم دمحم على 5

     ريهام علي نعمت هللا علي 6

     زهراء ابراهيم دمحم ابراهيم 7

     زياد السيد دمحم المغاورى عامر 8

     زينب ابراهيم ابراهيم ابوالخير عبدالجواد 9

     زينب رمضان حسين دمحمعلى 10

     ساره جمال دمحم دمحم حسن 11

     ساره رضا احمد السيد غنيم 12

     ساره سعد سالم حسانين 13

     ساره سعيد رجب دمحم 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
عٌادة امراض الدم 

ومبنً الجراحة 
 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 27/10/2019  24/10/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class  
 اسماءاحمد/ت.ا 31/10/2019 28/10/2019 المعمل )بالكلٌة( 

 شٌرٌنابراهٌم/ت.ا
 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 4/11/2019 3/11/2019
 سارةاحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 دالٌاالشٌخ/ م.م 11/11/2019 7/11/2019
 امٌرةغرٌب/م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 مروةعاطف/ م 17/11/2019 14/11/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي الجاهعتالجزاحت بقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
 

ROTATION (2) ASSIGNMENTS 

 01/00/2102الي 22/01/2102 فيالفتزةهن

 المشرف اسمالبحث اسمالطالب م
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  ابانوب مرلص وهٌب مرلص 1
 

Physical and 
neurological 

assessment of 
newborn 

م  24/10/2019
ز
حا

 /
م 

م.
يد

سع
ال

 
          

 ابتسام رشاد عبدالممصود مصطفى سلٌم 2

 ابراهٌم اٌمن عبد الباسط ابراهٌم الشعراوى 3

 ابراهٌم حمدي عبدالعزٌز محمود 4

 ابراهٌم عبدالمحسن إبراهٌم خلٌل 5

 ابراهٌم دمحم عبدالكرٌم على 6

 ابراهٌم دمحم دمحم سلٌم 7

 ابراهٌمابراهٌم ٌاسر حسٌب  8

 احالم عبد الحفٌظ على دمحم حجازى 9

 

  احمد السٌد دمحم منصور 1
 

 

Accident prevention 
27/10/2019 

 
 
 

 

  
 /
م 

م.
وه

ر
م

 

          

 احمد الشافعً دمحم دمحم 2

 احمد الشحات نصر دمحم موسى 3

 احمد بدر دمحم السٌد 4

 احمد ثروت على دمحم 5

 عدوي ابراهٌماحمد سعٌد  6

 احمد عبد العزٌز عبد اللطٌف حسن 7

 احمد عبدالمنعم احمد دسولى 8

 احمد ماهر احمد دمحم مصطفى مرسى 9

   
  احمد محسن دمحم البدرى 1

 
 

School problems 
28/10/2019 

 
 
 
 

 

  
  

/ 
.م

م
يد

سع
اال

الي
د

 

          

 احمد دمحم ابراهٌم احمد 2

 احمد عشرياحمد دمحم  3

 احمد دمحم السٌد دمحم إبراهٌم 4

 احمد دمحم السٌد دمحم جرٌر 5

 احمد دمحم عبدالداٌم على 6

 احمد دمحم فتحى السٌد 7

 احمد دمحم فرٌد حسن 8

 احمد دمحم محمود شاكر دمحم الشبراوى 9

 

  احمد دمحم هاشم الهابط 1

Infant of diabetic  

رة
سا

/ 
.م

م
 

 احمد دمحم ٌونس احمد دمحم ٌونس 2          
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 mother احمد محمود دمحم زٌدان 3
31/10/2019 

 
 
 
 

 احمد مصطفى عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم 4

 احمد وجٌة دمحم اسماعٌل 5

 ادهم دمحم ابراهٌم طه عمبر 6

 ارتواء لطفى عبد الحكٌم عطٌه سلٌمان 7

 دمحم عطٌه دمحماسامه عبد هللا  8

 اسامه محمود دمحم الهادى أحمد فاٌد 9

 

  اسراء ابراهٌم اسماعٌل عبدالعال 1

Respiratory distress 
3/11/2019 
4/11/2019 

 
 
 
 

 

 م.م
 /

يد
سع

مال
ز
حا

 

         
 اسراء احمد زكى فرج 2

 اسراء السٌد احمد صبح السٌد 3

 اسراء السٌد مصطفى السٌد خلٌل 4

 اسراء حمدى دمحم عبدالسالم 5

 اسراء خٌرى عبادى عبدالسالم 6

 اسراء سالمه شعبان عبد الهادى حفنى 7

 اسراء سلٌمان ابراهٌم سوٌلم 8

 اسراء شحاتة السٌد احمد حسانٌن 9

 

  اسراء صابر دمحم السٌد 1
 

 

Hyperbilirubinemia  
7/11/2019 

 
 
 

 

  
 /
م 

م.
ح

وا
س
 ال

ن
فات

 

          

 اسراء صبحً دمحم شهدي 2

 اسراء عادل دمحم حسن العرابى 3

 اسراء عبدالحلٌم السٌد خٌرى 4

 اسراء دمحم السٌد الدٌدامونى 5

 اسراء دمحم عبد العال عبد الموي 6

 اسراء دمحم عبد العزٌز احمد حسٌن 7

 اسراء دمحم عبدالرحمن مصطفى 8

 عبدهللا اسراء دمحم عطٌه احمد 9

  اسراء مصطفى عطٌه دمحم 1
 

 

Handicapping 
11/11/2019 

 

 د
 /

به
ه

 

          

 اسالم راضى دمحم دمحم 2

 اسالم رضا دمحم دمحم على 3

 اسالم سعٌد عبد الحفٌظ مصطفى دمحم 4
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  اسالم سلٌم نوح سلٌم دمحم جمعة 5
 
 

 اسماء  احمد فوزى احمد 6

 السٌد عطٌة اسماء ابراهٌم 7

 اسماء جمال عبداللطٌف ٌوسف حجازى 8

 اسماء حسن دمحم العساس 9

  اسماء حمادة ابراهٌم عطٌة 1
 

 

Toddler 
&adolescent 

problems 
14/11/2019 

 
 
 

 

ن
ري

س
/ن
د

 

          

 اسماء خٌرى كمال غنٌم باشا 2

 اسماء صالح دمحم السٌد 3

 اسماء عادل فتحى دمحم فرج 4

 اسماء عبد الناصر عبد المطلب السعٌد البنا 5

 اسماء عبدالباسط ابراهٌم السٌد حسن 6

 اسماء عبدالنبى ابراهٌم عبدالحمٌد 7

 اسماء عصام دمحم السٌد عطٌه النجار 8

 اسماء ماجد ذكرى على 9

 اسماء مجدى محمود جمعه 10
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Rotation 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/11/2019 

To 

9/12/2019 
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 Rotation (3) procedure GROUP (1)    

  تغرٌد فوزى ماضى خلٌل 26
  جهاد طارق موسى دمحم 27
  حازم عطٌه فتحى عبد الممصود الشامً 28
  حسن محمود حسن محمود دمحم 29
  حسناء احمد صالح عبدالفتاح 30

 الحضور االسم                  م

  اٌمان منصور دمحم هاشم 1

  اٌناس الكومى ٌوسف الكومى 2

  اٌناس حمدى محمود عبدالرازق 3

  اٌناس دمحم منصور السٌد دمحم 4

  اٌه ابراهٌم رمضان المسلمانى 5

  ابراهٌم عبد الجواد ابراهٌماٌه  6

  اٌه احمد السٌد أحمد 7

  اٌه احمد دمحم عبد الرحمن 8

  اٌه احمد محمود دمحم 9

  اٌه السٌد فتحى مجاهد 10

  اٌه السٌد دمحم حسٌن عرفه 11

  اٌه اٌمن دمحم الحسٌنى 12

  اٌه رافت عبدالحمٌد احمد 13

  اٌه سمٌر عبدالسالم  ٌوسف 14

  عبد العال دمحم عبد العالاٌه  15

  اٌه عبدالنبى سلٌمان عبدالسالم 16

  اٌه دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد 17

  اٌه دمحمى دمحم حسن 18

  اٌه محمود على دمحم 19

  اٌه ممٌبل احمد على 20

  اٌه منصور حسٌن دمحم 21

  براءه عماد السٌد حمدى عبدالحمٌد 22

  دمحم بسمه سلٌمان دمحم سلٌمان 23

  بسمه دمحم دمحم عبدالفتاح 24

  بسمه وجٌه دمحم دمحم 25
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  حنان السٌد خلٌفه دمحم 31
  حلمى دمحمحنان رشاد  32
  حنان طلعت داود حامد ابوالفتوح 33
  خالد السٌد السٌد دمحم العاٌدي 34
  خلود احمد فكرى دمحم كمال رجب 35
  خلود اشرف عبدالداٌم دمحم 36

 9/12/2019الً  18/11/2019فً الفترة من 

 الوىضىع التاريخ اسن الوحاضز

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود
18/11/2019 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 Tracheostomy 21/11/2019 د/ هديز هىسي

 Medication (part2) 24/11/2019 دعاء صالحد/ 
 Medication (part 1) + Enema 25/11/2019 د/أهيزة رضا

 CPR (part 1) 28/11/2019 د/ فاتن السىاح
 CPR (part 2) 1/12/2019 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 2/12/2019 د/ هزوة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 5/12/2019 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاهين 

 
8/12/2019 

 

Restraints + Growth measurements 
 

 هها عبدالحويدد/ 

 
9/12/2019 

Oxygen therapy 

د/ داليا + د/هها د/سارة + 

 د/هبه
10/12/2019      Practical exam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حًريض االطفال قسى

   41 
 

  

Rotation (3) procedure GROUP (2) 

  رٌم الباز مصطفى عرفان 26
  رٌهام على ابراهٌم دمحم على 27
  رٌهام علً نعمت هللا علً 28
  زهراء ابراهٌم دمحم ابراهٌم 29
  زٌاد السٌد دمحم المغاورى عامر 30

 الحضور االسم                    م

  خلود فؤاد احمد فؤاد 1

  خلود ٌاسر عبدالمنعم دمحم 2

  دالٌا عادل حسن مصطفى دمحم 3

  دالٌا دمحم دسولى ابراهٌم الصباغ 4

  دالٌا محمود دمحم ابراهٌم 5

  دعاء احمد عوض ابراهٌم 6

  دعاء محمود اسماعٌل عبد هللا البٌومى 7

  دالل صابر السٌد عبدالمعطى 8

  دنٌا اٌمن دمحم باهى 9

  ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم جرٌدةدٌنا  10

  دٌنا السٌد الحسٌنى السٌد 11

  دٌنا السٌد العزازى ابراهٌم 12

  دٌنا عبد اللة دمحم رشاد دمحم سالم 13

  رأفت دمحم السٌد دمحم ابراهٌم 14

  رانٌا ابراهٌم عبدالمعطى احمد عوض 15

  رانٌا سعٌد دمحم مرسى خلف 16

  العظٌم عبد الحمٌد سرحانرانٌا دمحم عبد  17

  رحاب احمد دمحم احمد 18

  رحاب عبدالبارى احمد ابوالسعود 19

  رحمه ماهر حسنى عبد المنصف عطٌه 20

  رحمه دمحم الدمحمى زٌن الدٌن بدٌر 21

  رضوى عبد هللا السٌد دمحم السٌد رمضان 22

  رضوى دمحم السواح رمضان 23

  رغده موسى على موسى 24

  رنا ساهر أحمد حمدى دمحم طلبه 25
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  زٌنب ابراهٌم ابراهٌم ابوالخٌر عبدالجواد 31
  دمحمعلىزٌنب رمضان حسٌن  32
  ساره جمال دمحم دمحم حسن 33
  ساره رضا احمد السٌد غنٌم 34
  ساره سعد سالم حسانٌن 35
  ساره سعٌد رجب دمحم 36

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

 الوىضىع التاريخ اسن الوحاضز

 Tracheostomy 18/11/2019 د/ هديز هىسي
 Medication (part2) 21/11/2019 دعاء صالحد/ 

 Medication (part 1) + Enema 24/11/2019 د/أهيزة رضا
 CPR (part 1) 25/11/2019 د/ فاتن السىاح
 CPR (part 2) 28/11/2019 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 1/12/2019 د/ هزوة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 2/12/2019 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاهين 

 
5/12/2019 Restraints + Growth measurements 

 

 هها عبدالحويدد/ 

 
8/12/2019 

 

Oxygen therapy 

 د/ سارة احود

 9/12/2019 د/ اسواء احود

Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
د/ داليا + د/هها د/سارة + 

 د/هبه
10/12/2019      Practical exam 
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (1) 

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     ابانوب مرلص وهٌب مرلص 1

     ابتسام رشاد عبدالممصود مصطفى سلٌم 2

     ابراهٌم اٌمن عبد الباسط ابراهٌم الشعراوى 3

     ابراهٌم حمدي عبدالعزٌز محمود 4

     ابراهٌم عبدالمحسن إبراهٌم خلٌل 5

     ابراهٌم دمحم عبدالكرٌم على 6

     سلٌمابراهٌم دمحم دمحم  7

     ابراهٌم ٌاسر حسٌب ابراهٌم 8

     احالم عبد الحفٌظ على دمحم حجازى 9

     احمد السٌد دمحم منصور 10

     احمد الشافعً دمحم دمحم 11

     احمد الشحات نصر دمحم موسى 12

     احمد بدر دمحم السٌد 13

     احمد ثروت على دمحم 14

     ابراهٌماحمد سعٌد عدوي  15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 ا.ت/اسماء احمد 21/11/2019  18/11/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌن ابراهٌم/ ا.ت

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 / رشا عبد اللطٌفد 25/11/2019 24/11/2019
 سارةاحمد/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 م.م/دالٌا الشٌخ 1/12/2019 28/11/2019
 أمٌرة غرٌبم/ 

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class  

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 عاطف م/ مروة 5/12/2019 2/12/2019
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 م.م/ فاتن السواح 9/12/2019 8/12/2019
 م.م/حازم السعٌد
 ا.ت /امٌرة رضا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يتن شزح الINCUBATOR  االطفالبوعول 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي االطفال بصيدناويالتغذيت بقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (2) 

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     عبد اللطٌف حسناحمد عبد العزٌز  1

     احمد عبدالمنعم احمد دسولى 2

     احمد ماهر احمد دمحم مصطفى مرسى 3

     احمد محسن دمحم البدرى 4

     احمد دمحم ابراهٌم احمد 5

     احمد دمحم احمد عشري 6

     احمد دمحم السٌد دمحم إبراهٌم 7

     احمد دمحم السٌد دمحم جرٌر 8

     دمحم عبدالداٌم علىاحمد  9

     احمد دمحم فتحى السٌد 10

     احمد دمحم فرٌد حسن 11

     احمد دمحم محمود شاكر دمحم الشبراوى 12

     احمد دمحم هاشم الهابط 13

     احمد دمحم ٌونس احمد دمحم ٌونس 14

     احمد محمود دمحم زٌدان 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
للب وصدر)مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(
 رشاعبداللطٌف/ د 21/11/2019  18/11/2019

 سارةاحمد/ م
 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 دالٌاالشٌخ/م.م 25/11/2019 24/11/2019
 أمٌرةغرٌب/ م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 مروةعاطف/ م 1/12/2019 28/11/2019
 هدٌرموسً/م
 دعاءصالح/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 5/12/2019 2/12/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 9/12/2019 8/12/2019 ( المعمل )بالكلٌة
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي االطفال بصيدناوي التغذيتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (3) 

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     احمد مصطفى عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم 1

     اسماعٌلاحمد وجٌة دمحم  2

     ادهم دمحم ابراهٌم طه عمبر 3

     ارتواء لطفى عبد الحكٌم عطٌه سلٌمان 4

     اسامه عبد هللا دمحم عطٌه دمحم 5

     اسامه محمود دمحم الهادى أحمد فاٌد 6

     اسراء ابراهٌم اسماعٌل عبدالعال 7

     اسراء احمد زكى فرج 8

     السٌداسراء السٌد احمد صبح  9

     اسراء السٌد مصطفى السٌد خلٌل 10

     اسراء حمدى دمحم عبدالسالم 11

     اسراء خٌرى عبادى عبدالسالم 12

     اسراء سالمه شعبان عبد الهادى حفنى 13

     اسراء سلٌمان ابراهٌم سوٌلم 14

     اسراء شحاتة السٌد احمد حسانٌن 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
التغذٌة )مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(
 دالٌاالشٌخ/م.م 21/11/2019  18/11/2019

 أمٌرةغرٌب/ م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 عاطفم/ مروة  25/11/2019 24/11/2019
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 1/12/2019 28/11/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 5/12/2019 2/12/2019 المعمل )بالكلٌة(
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 9/12/2019 8/12/2019
 سارةاحمد/ .مم

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي االطفال بصيدناوي التغذيتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (4) 

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

 الشٌت التمٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     اسراء صابر دمحم السٌد 1

     اسراء صبحً دمحم شهدي 2

     عادل دمحم حسن العرابى اسراء 3

     اسراء عبدالحلٌم السٌد خٌرى 4

     اسراء دمحم السٌد الدٌدامونى 5

     اسراء دمحم عبد العال عبد الموي 6

     اسراء دمحم عبد العزٌز احمد حسٌن 7

     اسراء دمحم عبدالرحمن مصطفى 8

     اسراء دمحم عطٌه احمد عبدهللا 9

     مصطفى عطٌه دمحماسراء  10

     اسالم راضى دمحم دمحم 11

     اسالم رضا دمحم دمحم على 12

     اسالم سعٌد عبد الحفٌظ مصطفى دمحم 13

     اسالم سلٌم نوح سلٌم دمحم جمعة 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
محضن وعناٌة اطفال 

 )المستشفى العام(
 م/ مروة عاطف 21/11/2019  18/11/2019

 هدٌر موسًم/
 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 25/11/2019 24/11/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 1/12/2019 28/11/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 5/12/2019 2/12/2019
 سارةاحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 دالٌاالشٌخ/م.م 9/12/2019 8/12/2019
 أمٌرةغرٌب/ م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي االطفال بصيدناوي التغذيتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (5) 

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

الٌوم  االسم م
 االول

الٌوم 
 الثانً

 الشٌت التمٌٌم

     اسماء  احمد فوزى احمد 1

     اسماء ابراهٌم السٌد عطٌة 2

     اسماء جمال عبداللطٌف ٌوسف حجازى 3

     اسماء حسن دمحم العساس 4

     حمادة ابراهٌم عطٌةاسماء  5

     اسماء خٌرى كمال غنٌم باشا 6

     اسماء صالح دمحم السٌد 7

     اسماء عادل فتحى دمحم فرج 8

     اسماء عبد الناصر عبد المطلب السعٌد البنا 9

     اسماء عبدالباسط ابراهٌم السٌد حسن 10

     اسماء عبدالنبى ابراهٌم عبدالحمٌد 11

     اسماء عصام دمحم السٌد عطٌه النجار 12

     اسماء ماجد ذكرى على 13

     اسماء مجدى محمود جمعه 14

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 فاتنالسواح/ م.م 21/11/2019  18/11/2019
 حازمالسعٌد/م.م
 امٌرةرضا/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 اسماءاحمد/ت.ا 25/11/2019 24/11/2019 المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌنابراهٌم/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

للب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 رشاعبداللطٌف/ د 1/12/2019 28/11/2019
 سارةاحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 دالٌاالشٌخ/م.م 5/12/2019 2/12/2019
 أمٌرةغرٌب/ م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 م/ مروة عاطف 9/12/2019 8/12/2019
 هدٌر موسًم/

 صالحم/ دعاء 

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

 يتن شزح الINCUBATOR بوعول االطفال 

 ل يتن عول اMOTHER CLASS  بوستشفي االطفال بصيدناوي التغذيتبقسن 

  يتن عولCASE STUDY بقسن الحضاناث بالوستشفي العام  
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ROTATION (3) ASSIGNMENTS 

 9/12/2019 الً 18/11/2019 فٌالفترةمن

 المشرف اسمالبحث اسمالطالب م

  اسماء دمحم احمد سلٌم ابوزٌد 1
 

 

Toddler 
&adolescent 

problems 
18/11/2019 

 
 
 

 
ن
ري

س
/ن
د

 

          

 اسماء دمحم السٌد امٌن 2

 اسماء دمحم عبده امام 3

 اسماء مصطفى نور مصطفى رزق 4

 اسماء ناجى السٌد طه عوض 5

 على سلٌم دمحم علىاسمى  6

 افنان مروان دمحمالهادى السٌد 7

 االء احمد دمحم احمد 8

 االء احمد دمحم السٌد شاهٌن 9

 

  االء اكرامً احمد عبد الرحمن 1
 

 

Handicapping 
21/11/2019 

 
 
 

 

 د
 /

به
ه

 

          

 االء السٌد اسماعٌل دمحم 2

 االء السٌد عطٌة دمحم 3

 حسن صالح علىاالء  4

 االء حسن مصطفى حسن ابراهٌم 5

 االء شولى ابراهٌم عبدهللا زٌدان 6

 االء محسن احمد جمعه 7

 االء دمحم السٌد ابراهٌم 8

 الزهراء عبدهللا دمحم دمحم 9

   
 

  الزهراء عطٌه دمحم عطٌه سٌد احمد 1

Respiratory distress 
24/11/2019 
25/11/2019 

 
 
 
 

 

 م.م
 /

يد
سع

مال
ز
حا

 

         

 الزهراء على ابراهٌم بدران 2

 الزهراء دمحم الصادق الصادق 3

 السٌد احمد السٌد على 4

 السٌد احمد ناجى السٌد عٌش 5

 السٌد طارق السٌد حسبو 6

 السٌد دمحم ابو خلٌل ابراهٌم 7
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 الشٌماء عاطف السٌد السٌد حجازى 8

 عبدهللا دمحم عبدهللاالشٌماء  9

 

  الفردوس دمحم فوزى السٌد 1

Infant of diabetic 
mother 

28/11/2019 
 
 
 
 

 

رة
سا

/ 
.م

م
 

          

 الهام عمر حجازي محمود ابو العطا 2

 امال دمحم ابراهٌم سلٌم 3

 امانى  عبدالفتاح  كمال عبدالفتاح 4

 امانى حموده لطفى عبدالهادى 5

 امانى على عٌسى عٌسى عٌسى 6

 امل السٌد عبدالكرٌم نصار ابوالسعود 7

 امل السٌد على دمحم حمودة 8

 امل عادل السٌد عبد العال 9

 

  امل عاطف عبد الشافى عبد الحميد عقل 1

Physical and 
neurological 
assessment 
1/12/2019 

 
 
 
 

 

 م.م
 /

يد
سع

مال
ز
حا

 

         

 مجدى احمد السيدامنية  2

 امنيه ابراهيم عليوه سبع عليوه 3

 امنيه دمحم مصطفى ابراهيم 4

 امير عبدالرازق دمحم محمود الهنداوى 5

 اميره حسام احمد عوض هللا 6

 اميره حمودة ابراهيم سعد 7

 اميره خالد محمود عبدالحميد 8

 اميره صالح دمحم عبد العزيز 9

 

  على شعبان عبدالسالمامٌره  1
 

 

Hyperbilirubinemia  
2/12/2019 

 
 
 

 

  
 /
م 

م.
ح

وا
س
 ال

ن
فات

 

          

 امٌره دمحم توفٌك حسن دمحم 2

 امٌره دمحم شحاته دمحم 3

 امٌره دمحم صالح احمد 4

 امٌره ممدوح عبد المنعم رزق حسن 5

 امٌنه رفعت احمد دمحم 6

 عٌسوىانسام احمد عٌسوى  7

 انشاد السٌد صادق السٌد سلٌم 8

 اٌثار حسام الدٌن دمحم عدوى على 9



 حًريض االطفال قسى

   49 
 

  

  اٌمان أسامة فؤاد عبدالعزٌز 1
 

 

School problems 
5/12/2019 

 
 
 

 

يد
سع

 ال
يا
دال

م/
م.

 

          

 اٌمان احمد حسن ابراهٌم خشبه 2

 اٌمان اسماعٌل عبدالعلٌم ابراهٌم 3

 دمحم دمحم على شلبىاٌمان الصادق  4

 اٌمان انور ابو الفتوح عبداللطٌف 5

 اٌمان جمال داود نصر داود 6

 اٌمان جمال دمحم حسن 7

 اٌمان زكرٌا على مصطفى حسٌن 8

 اٌمان سعٌد دمحم السٌد 9

 Accident prevention ايمان صبرى دمحم السيد 1
8/12/2019 

 
 
 

 

وة
ر
/م

.م
م

 

          

 ايمان عابد احمد احمد 2

 ايمان عاطف يوسف متولى 3

 ايمان عبدالرحمن السيد عبدالرحمن 4

 ايمان ماهر عبد الظاهر دمحم 5

 ايمان دمحم جوده السيد السويسى 6

 ايمان دمحم عبدالرازق عبدالحميد 7

 ايمان دمحم عبده جاد 8

 ايمان محمود جمال احمد 9

 محمود متولى السيدايمان  10

 
 

 رئٌس المسم

 ا.د/ امل دمحم الدخاخنً


