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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 محمد الدخاخنى.               )رئٌس القسم(

 المدرسٌن: -

 / فوزٌة نبٌل محمدد

 / بتعة محمود محمد د

 د/مٌادة محمد على

 د/اٌمان ابوالعال

 عبدهللا هبه/ د

 مصباح  نسرٌن/ د

 المدرسٌن المساعدٌن:

 م.م/فاتن السواح

 م.م/ دالٌا السعٌد

 م.م/ حازم السعٌد عبدالجواد

   العظٌم عبد احمد سارة/  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 
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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 القسم

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  قائمة

:المعٌدٌن بالقسم   

 الموضوع   اسم المحاضر

 Part 1 physical assessment حازم السعٌد / م.م 

 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 دعاء/ م

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

 Oxygen Therapy For Children مها عبدالحمٌد/ ت.أ

  growth measurements + restrains       ابراهٌم أ.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 / مروة عاطف.مم

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

Physiologic measurements (vital signs) 

tracheostomy care & suction م/ هدٌر موسى   & change  

   

 رئٌس القسم 

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

 

 

                                                                   رئٌس القسم 

  ا.د / أمل الدخاخنى

 المكان الوظٌفة االسم م

 الجراحةمستشفً         مدرس مساعد م/ حازم السعٌد عبدالجوادم. 1

 مستشفى العام )محضن وعناٌة( معٌد /  دعاء صالحم  2

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

 بالكلٌة المعمل اخصائى ابراهٌم   شرٌن  أ.ت / 4

 مستشفى األطفال بصدناوى  مدرس مساعد أحمد/ سارة .مم 5

 بصدناوىمستشفى األطفال  اخصائى مها عبدالحمٌد أ.ت/ 6

 المعمل بالكلٌة اخصائى أسماء  احمد سالم أ.ت/  7

 بصدناوى األطفال مستشفى مدرس مساعد م.م/ دالٌا السعٌد 8

 (وعناٌة محضن) العام مستشفى معٌدة / مروة عاطف.مم 9

 الجراحة مستشفى مدرس مساعد م.م/ فاتن السواح 10

 الجراحةمستشفى  اخصائى أ.ت/ أمٌرة رضا 11

 بصدناوى األطفال مستشفى معٌدة م/أمٌرة غرٌب 12

 بصدناوى األطفال مستشفى اخصائى  ا.ت /رباب عبد الحمٌد 13
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 توزٌعة الطالب لشرح العملً بالكلٌة للعام الجامعً

(الثانى )الفصل الدراسى 2020/  2019   

1 
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 االسبوع االول

 

يخى شرح  (35/4/4242 اني انخًيس 8/4/4242)يٍ انسبج 

  Physical assessment كاالحي:

 انيوو انًوضوع انًحاضر انًكاٌ

 االحذ Part 1 د/حازو                يذرج )ج(

 9/4/4242  

حازو انسعيذد/ يظهت  Part 2  ٍاالثني 

32/4/4242  

 انثالثاء   Part2 د/حازو انسعيذ يذرج )ج(

33/4/4242  

د/ حازو   يذرج )ج  Practice  االربعاء 

34/4/4242  

د/ حازو  يذرج )ج(  Practice انخًيس 

35/4/4242  
 

 

( كم يوو Open labيبذا فخح يعًم االطفال نفخرة)

 6/5/4242اربعاء يٍ كم اسبوع بذايت يٍ يوو 
 عبذانحًيذ  رباب  بواسطت ا.ث/
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 Rotation (1) procedure GROUP (1)   
   8/3/2020الً  16/2/2020فً الفترة من  

 الحضور  م

  مشتى محمدساره سعٌد  1

  ساره صالح على على 2

  ساره عبده الشبراوي عبدهللا 3

  ساره محمد السعٌد عبدهللا 4

  ساره محمد السعٌد محمد 5

  ساره محمد عبده رشاد 6

  ساره محمد محمد احمد 7

  ساره محمد محمود احمد 8

  سالمه صالح حامد  رمضان 9

  سامح محمد احمد حسن 10

  السعٌد حسن علىسعاد  11

  سعد السٌد سعد فرج عوض الـله 12

  سعٌده اسماعٌل عبدالعزٌز  ابراهٌم 13

  سلٌم على سلٌم على ابراهٌم 14

  سماح علً عبدالفتاح علً 15

  سمر السٌد سالمه محمد حجازى 16

  سمر سامى محمد الششتاوى الغول 17

  سمر سمٌر السٌد حسن 18

  ابوالفضل احمدسمٌر عبدالرازق  19

  سمٌه طارق محمود عبدالوهاب 20

  سمٌه محمد حسٌنى محمد سالمه 21

  سندس اشرف فتحى عبد المنعم 22

  سندس عبد العظٌم احمد محمد العرٌان 23

  سوسو عبد المغنى السٌد نجم 24

  شاهنده اسماعٌل سٌد احمد ابراهٌم 25
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Rotation (1) procedure GROUP (1) 

   8/3/2020الً  16/2/2020فً الفترة من  

 الوٌضٌع الخاريخ اسن الوحاضز

 د/ سارة احود

 اسواء احودد/ 
16/2/2020 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 Tracheostomy 2222/2/81  د/ ىديز هٌسي

 Medication (part2) 20/2/2020 دعاء صالحد/ 
 Medication (part 1) + Enema 23/2/2020 د/أهيزة رضا

 CPR (part 1) 2/202025/ فاحن السٌاحد/ 
 CPR (part 2) 27/2/2020 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 1/3/2020 د/ هزًة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 3/20203/ أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاىين 

 

5/3/2020 Restraints + Growth measurements 
 

 Oxygen therapy 8/3/2020 هيا عبدالحويدد/ 

 غزيب د/ دعاء+د/اهيزه

 ىديز +د/سارهد/

9/3/2020 Practical exam 

  شاهنده عبدالحكٌم عبدالمنعم محمد 26

  شروق السٌد احمد عبدالحلٌم 27

  شروق عبدالعزٌز عبدالحمٌد حسن 28

  شروق عبدالناصر عبدالخالق محمد 29

  شروق عصام احمد عبدالمطلب 30

  شٌماء السٌد محمد سالمه مصطفى 31

  شٌماء صالح محمد محمد حسٌن 32

  شٌماء ماهر عبد القادر جاد 33

  شٌماء محمد السٌد على معروف 34

  شٌماء محمد عبدالقادر عبداللطٌف 35

  صابرٌن منسى محمد محمد المنسى سلٌم 36

  صفاء اشرف محمد محمد البرماوى 37

  عاٌده محمد محمود سالم 38
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Rotation (1) procedure GROUP (2) 

   8/3/2020الً  16/2/2020فً الفترة من 

 الحضور االسم                    م

  عبدالرحمن سلٌمان منصور محمد 1

  عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم محمود 2

  عبدالعظٌم زٌدان عبد العظٌم محمد موسً 3

  عبدالفتاح محمد عبد الفتاح أحمد 4

  عبدهللا محمد محمد على 5

  عبٌر السٌد ابرهٌم محمد صٌام 6

  علىعبٌر محمد صابر عفٌفى  7

  عبٌر محمد صالح محمد 8

  عزالدٌن العراقى عبدالوهاب الهوارى 9

  عزه عادل راغب حموده 10

  عزٌزه احمد ٌوسف سالم 11

  عال احمد احمدى عبدالرازق 12

  عال السٌد محمد عبدالرحمن عبدهللا 13

  عال عٌد محمد عٌد 14

  عال ٌوسف على أحمد حمٌد 15

  عبد العزٌز علىعلى السٌد على  16

  علٌا محمد محمد كامل عطٌه 17

  علٌاء محمد ابو زٌد على ابوزٌد 18

  علٌاء ممدوح محمد ابراهٌم جبل 19

  عمرو محمد السٌد عبالفتاح 20

  عمرو ناصر سعدالدٌن 21

  غاده حاتم عبد الصادق سالم 22

  غاده رضا حامد محمد 23

  الحمٌدفاتن عبد الحمٌد ابراهٌم عبد  24

  فاطمه احمد محمد محمد عبد الفتاح 25
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Rotation (1) procedure GROUP (2) 

   8/3/2020الً  16/2/2020فً الفترة من 
 الوٌضٌع الخاريخ اسن الوحاضز

 Tracheostomy 16/2/2020 د/ ىديز هٌسي
 Medication (part2) 4242/4/38 دعاء صالحد/ 

 Medication (part 1) + Enema 20/2/2020 د/أهيزة رضا
 CPR (part 1) 23/2/2020 د/ فاحن السٌاح
 CPR (part 2) 4242/4/47 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 27/2/2020 د/ هزًة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 1/3/2020 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاىين 

 

4242/5/5 Restraints + Growth measurements 
 

 هيا عبدالحويدد/ 

 

5/3/2020 Oxygen therapy 

 احودد/ سارة 

 د/ اسواء احود

8/3/2020 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 د/ دعاء+د/اهيزه

 غزيب

 ىديز +د/سارهد/

9/3/2020 

Practical exam 

 

  فاطمه اشرف محمد عماره 26

  فاطمه الزهراء ابراهٌم السعٌد السٌد عٌاد 27

  فاطمه عبدالهادي غرٌب علً اللٌمونى 28

  فاطمه محمد محمدى عبد العزٌز 29

  فاٌزه حسام احمد عبدالهادي حماد 30

  فوزى سمٌر محمد فوزى 31

  كرٌم اشرف امجد احمد السٌد 32

  كرٌم طارق فتحً الصاوى 33

  ماجده محمد على محمد 34

  مادلٌن ممدوح عبدالكرٌم طانٌوس 35

  محمد ابراهٌم حسن محمد 36

  محمد احمد  شوقى احمد 37
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ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (1) 

   8/3/2020 الً 16/2/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     محمد احمد السٌد سلٌم قندٌل 1

     محمد احمد محمد احمد البقرى 2

     محمد اشرف عبد الهادى 3

     محمد اشرف محمد عبدالسالم 4

     محمد السٌد محمد فتحى 5

     محمد بشٌر على صالح 6

     عبدالرحمنمحمد حسٌنى سلٌم  7

     محمد حماده محمد محمد عرفه 8

     محمد خالد سعٌد عبد المحسن 9

     محمد رسمى جمال سٌف 10

     محمد رمضان ابراهٌم عبد الرحمن  11

     محمد رمضان عبدالنبى حسن 12

     محمد سالم وهدان سالم 13

     محمد سعٌد غنٌمى فرج 14

     محمدمحمد سٌد محمد  15

 المطلوب اسماء المشرفٌن  

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 ا.ت/اسماء احمد 2/202018/ 16/2/2020 المعمل )بالكلٌة(
 شٌرٌن/ ا.ت

 ابراهٌم

 Nursery sheet 

 Media 

 قلب وصدر
)مستشفى االطفال 

 بصٌدناوى(

 م. امٌره غرٌب 23/2/2020 20/2/2020
 ساره أحمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

ا.ت/رباب عبد  27/2/2020 2/202025/
 الحمٌد

 دالٌا السعٌد/ م.م
أ.ت/مها 

 عبدالحمٌد

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 م/ مروة عاطف 3/20203/ 1/3/2020
 هدٌر موسً/م
 دعاء صالح م/

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 م.م/ فاتن السواح 8/3/2020 5/3/2020
 حازم السعٌد/ م.م
 أمٌرة رضا/ أ.ت

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS   بقسن قلب ًصدر بوسخشفي االطفال بصيدناًي 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام   
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ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (2) 

   8/3/2020 الً 16/2/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     محمد شكرى محمود أحمد شحاته 1

     محمد صبحى محمد مصطفى السٌد 2

 محمد عبد هللا حسن عبد هللا حسن 3
    

     محمد عبد هللا محمد عبد الحمٌد  4

     محمد عبدهللا ثابت شهاب 5

     محمد عبدهللا عٌد جودة عبدالعاطى 6

     محمد عبدهللا فوزى منصور 7

     محمد عبده عبد الحمٌد على سلٌم 8

     على السٌد محمد بندارى محمد 9

     محمد على محمد على 10

     محمد محمد زكى عفٌفى دهب 11

     محمد محمود احمد عٌد سٌد احمد 12

     محمد مهدى حسن مهدى حسن 13

     محمد وحٌد عبدالستار مصطفى 14

     محمد ٌوسف أحمد محمد ابراهٌم 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن  

 الٌوم الثانً االول الٌوم
قلب وصدر)مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(

 م. امٌره غرٌب 18/2/2020 16/2/2020
 أحمد ساره/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 عبد رباب/ت.ا 23/2/2020 20/2/2020
 الحمٌد

 السعٌد دالٌا/ م.م
 عبدالحمٌد مها/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 عاطف مروة/ م 27/2/2020 25/2/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 3/3/2020 1/3/2020
 السعٌد حازم/ م.م
 رضا أمٌرة/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 8/3/2020 5/3/2020 المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 
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 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS   بصيدناًي بقسن قلب ًصدر بوسخشفي االطفال 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام  

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (3) 

   8/3/2020 الً 16/2/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     محمود ابو مسلم خٌرى ابو مسلم 1

     محمود احمد حسن ابراهٌم حسن 2

     محمود احمد عبد الرسول محمد  3

     محمود احمد عثمان السٌد جاد 4

     محمود اكرٌم محمد سلٌمان 5

     محمود حماده ابراهٌم  عطٌه 6

     محمود عبداللة ابراهٌم ٌوسف  7

     محمود فوزى حسن حسٌن 8

     محمود محمد الدسوقى محمد 9

     مرزوقمحمود محمد عبد هللا محمد  10

     مدٌحه العربى محمد عبدالحمٌد  11

     مروج موسى عبدالفتاح حسن  12

     مروه ابراهٌم حسٌن السٌد 13

     مروه اسماعٌل محمد محمد 14

     مروه جابر السٌد حجاج 15

 المطلوب التارٌخ  

 الٌوم الثانً الٌوم االول
التغذٌة )مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(

 عبد رباب/ت.ا 18/2/2020 16/2/2020
 الحمٌد

 السعٌد دالٌا/ م.م
 عبدالحمٌد مها/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 عاطف مروة/ م 23/2/2020 20/2/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

امراض الدم عٌادة 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 27/2/2020 25/2/2020
 السعٌد حازم/ م.م
 رضا أمٌرة/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 3/3/2020 1/3/2020    المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب/ د 8/3/2020 5/3/2020
 أحمد ساره/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 
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 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS   بقسن قلب ًصدر بوسخشفي االطفال بصيدناًي 

  يخن عولCASE STUDY  العام بقسن الحضاناث بالوسخشفي  

 

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (4) 

   8/3/2020 الً 16/2/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     مروه فوزى موسى محمد 1

     مروه مجدى عبد العزٌز منصور 2

     مرٌم احمد شحاته محمدى 3

     مرٌم أحمد فكرى محمد حسن 4

     سعٌد السٌد حسن العزبمرٌم  5

     مرٌم طارق فتحى سالم خضر 6

     مرٌم عادل سعد غبلاير 7

     مرٌم محسن عزٌز عبدالملك 8

     مرٌم مصطفى موافى عطٌه متولً 9

     مشٌره ابراهٌم ابراهٌم محمد 10

     مصطفى رفعت رمزى خالد البٌطار 11

     مصطفى سعود محمد سند 12

مصطفى سعٌد محمد مرسى  13

 السوٌدى

    

     مصطفى عبدهللا السٌد احمد  14

     مصطفى محمد صدٌق عبدالعاطى 15

 المطلوب التارٌخ  

 الٌوم الثانً الٌوم االول
محضن وعناٌة اطفال 

 )المستشفى العام(

 عاطف مروة/ م 18/2/2020 16/2/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 23/2/2020 20/2/2020
 السعٌد حازم/ م.م
 رضا أمٌرة/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 27/2/2020 25/2/2020  المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

/ م.امٌره غرٌب / د 3/3/2020 1/3/2020
 أحمد ساره

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 
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التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 عبد رباب/ت.ا 8/3/2020 5/3/2020
 الحمٌد

 السعٌد دالٌا/ م.م
 عبدالحمٌد مها/ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS   بقسن قلب ًصدر بوسخشفي االطفال بصيدناًي 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام  

ROTATION (1) HOSPITAL GROUP (5) 

   8/3/2020 الً 16/2/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     مصطفى محمد محمد النادى احمد   1

     مصطفى محمود السٌد على احمد 2

     منار ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم 3

     منار حسن عبد المعطى محمد 4

     منار عصام طلعت احمد 5

     منال اسامه طاهر اسحاق 6

     منه هللا محمد عبدالمعطى عبدالفتاح 7

     منه محمد عبدالرحٌم بدر 8

     منى سامح عبد الرحمن محمد  9

     منى سعٌد محمد رفعت 10

     منى عبد الحمٌد ابراهٌم محمد احمد 11

     منى ماهر عطٌه محمد شحاته 12

     مها السعٌد حسن عبدالفتاح 13

     احمد السٌد سالمهمى ابراهٌم  14

     مى اسعد ابراهٌم محمد 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
عٌادة امراض الدم 

ومبنً الجراحة 
 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 18/2/2020 16/2/2020
 السعٌد حازم/ م.م
 رضا أمٌرة/ ت.أ

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 23/2/2020 20/2/2020   المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب/ د 27/2/2020 25/2/2020
 أحمد ساره/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

التغذٌة )مستشفى 
 بصٌدناوى(االطفال 

 عبد رباب/ت.ا 3/3/2020 1/3/2020
 الحمٌد

 السعٌد دالٌا/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 
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 عبدالحمٌد مها/ت.أ

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 عاطف مروة/ م 8/3/2020 5/3/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS   بقسن قلب ًصدر بوسخشفي االطفال بصيدناًي 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي ال 
 

ROTATION (1) ASSIGNMENTS 

   1/3/2222 الي 86/2/2222 هن الفخزة في

 الوشزف اسوالبحث اسوالطالب م

  محمدمى حسن احمد  8

 

Physical and 

neurological 

assessment of 

newborn 

16/2/2020 

يد
سع

ال
م 

اس
ح

 /
م 

م.
 

          

 مى سلٌمان عبدالفتاح  سلٌمان محمد 2

 مى عاطف محمد عطٌه 3

 مى ماهر محمد محمد 4

 مً السٌد محمد ابراهٌم 5

 مى مجدى محمود عبدالحمٌد رمضان 6

 عطٌةمى محمد خلٌل  7

 مى محمد شفٌق علً االعرج 1

 مٌاده محمد عمرى عبده 9

 غاده محمد عبدالوهاب عبدالقادر 82

 محمد خالد عبدالعزٌز عبدالسمٌع 88

 

  نانا صبحى عبدالسالم عبدالجواد 8

 

Adolescent 

&toddler 

 

  
  

  
ن

زي
س

/ن
د 

 

          

 سعدالدٌن عبدالعزٌزنانسى سامح  2

 ناهد محمد الشبراوى محمد 3

 نجالء مصطفى ابراهٌم صالح ابراهٌم 4
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 problems ندا ٌحٌى رشاد عبدالمقصود 5

/2/202081 

 

 

 

 

 ندى السعٌد محمد بسٌونى محمد 6

 ندى اٌمن عبد الوهاب توفٌق احمد 7

 ندى صبرى السٌد حسن 1

9 
 ندى عدلى عبدالرحمن حسن

   

  احمد مدبولً ابراهٌمندى مدبولً  8

 

 

Hyperbilirubine

mia 

20/2/2020 

 

 

 

 

 

  
  

ٌا
س

ال
ن 

اح
/ف

م 
م.

ح
 

          

 نعمات اسامه عبدالمطلب عوض اسماعٌل 2

 نفٌن احمد عبدالوهاب امٌن 3

 نفٌن عادل محمد محمد السٌد 4

 نهاد محمد عبدالرازق عبدالقادر الحسٌنى 5

 نهى رفعت محمد الحضرى 6

 نورا السٌد محمد عبدالعاطى 7

 نورا سعٌد عبداللطٌف عبدالصادق 1

 نورا سعٌد محمد محمد الهادى 9

 

  نورا محمد السٌد ابراهٌم 8

 

 

handicapping 

23/2/2020 

 

 

بو
ى
 /

د
 

          

 نورا محمد عبد العزٌز 2

 نورهان سمٌر محمد محمد 3

 نورهان عاطف سلٌمان محمد 4

 نورهان عالء حسنى عبدالحمٌد عبدهللا 5

 نورهان محمد عطا الرحمن فداوى 6
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 نورهان ٌسرى محمود شعبان 7

 نورٌن ٌاسر محمد عبدالحمٌد 1

 نٌره الصادق محمد الصادق 9

 ٌسرا حسن احمد محمد جادالحق 82

 ٌوستٌنا رافت كرم ابراهٌم 88

 

  نٌره محمد محمد شتٌه 8

Infant of diabetic 

mother 

/2/202025 

 

 

 

 

 

رة
سا

/ 
.م

م
 

          

 نٌفٌن صابر ابراهٌم محمد 2

 هاجر خالد عبد الموجود نعٌم اسماعٌل 3

 هاجر صبرى محمد كامل عبد الحى ابراهٌم 4

 هاجر عادل عطٌه سلٌم 5

 هاجر على جوده ابراهٌم شهبه 6

 ابراهٌمهاله اشرف عنتر عبدالرؤف  7

 هاله سمٌر محمد محمد 1

 هاله عمر السٌد حمزة 9

 

  هاٌدى عبدالبدٌع محمد السٌد قلموش 8

 

 

Respiratory 

distress 

27/2/2020 

1/3/2020 

 

 

  
يد

سع
ال
م 

اس
ح

 /
م 

م.
 

          

 هاٌدى نشأت عبد الستار محمود احمد بدر 2

 هبه السٌد سعٌد على 3

 عبدالرحمن محمد هبه السٌد 4

 هبه هللا احمد سعٌد طاهر 5

 هبه فتحى احمد عبدالعظٌم 6

 هبه محمد ٌوسف جاد عماشه 7

 هداٌه محمد عبدالعظٌم خلٌل ابراهٌم 1
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9 
 هدى اشرف امام حسٌن على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هدى السٌد ٌوسف محمدى 8

 

 

School problems 

/3/20203 

 

 

 

 

  
يد

سع
ال
ا 
لي

دا
 /

م 
م.

 

          

 هدى عادل حسن حسن 2

 هدى عبدالجٌد عبدالفتاح شبانه 3

 هدي محمد فتحى حسن محمد 4

 هدٌر احمد كامل محمد 5

 هدٌر على محمد الرملى محمد 6

 هدٌر محمد منصور مصطفى 7

 هدٌر وائل فتحى احمد 1

 هدٌل عبدالعظٌم فتحى ابراهٌم 9

  هناء محمد وجدى عثمان 8

 

 

Accident 

prevention 

5/3/2020 

 

 

 

 

  
ًه

هز
 /

م 
م.

 

          

 هند احمد عبدالسالم مرسى 2

 هٌا السٌد عبدالكرٌم محمد النوٌهى 3

 وفاء محمد محمود احمد 4

 والء سلٌم ابو الفتوح سلٌم متولى 5

 ولٌد عبد ربه السٌد عبد ربه 6

 ٌاسمٌن جهاد محمد عبدالداٌم 7

 ٌاسمٌن كامل محمد محمد 1

 ٌاسمٌن محمد محمد عبدالمنعم 9
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 ٌاسمٌن محمود عبد الرحمن حسن 82

 ٌاسمٌن ٌاسر عبد هللا عباس علٌم 88
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 Rotation (2) procedure GROUP (1) 

 الحضور االسم                  م

  مى حسن احمد محمد 1

  مى سلٌمان عبدالفتاح  سلٌمان محمد 2

  مى عاطف محمد عطٌه 3

  مى ماهر محمد محمد 4

  مً السٌد محمد ابراهٌم 5

  مى مجدى محمود عبدالحمٌد رمضان 6

  مى محمد خلٌل عطٌة 7

  مى محمد شفٌق علً االعرج 8

  مٌاده محمد عمرى عبده 9

  محمد عبدالوهاب عبدالقادرغاده  10

  محمد خالد عبدالعزٌز عبدالسمٌع 11

  نانا صبحى عبدالسالم عبدالجواد 12

  نانسى سامح سعدالدٌن عبدالعزٌز 13

  ناهد محمد الشبراوى محمد 14

  نجالء مصطفى ابراهٌم صالح ابراهٌم 15

  ندا ٌحٌى رشاد عبدالمقصود 16

  محمدندى السعٌد محمد بسٌونى  17

  ندى اٌمن عبد الوهاب توفٌق احمد 18

  ندى صبرى السٌد حسن 19

  ندى عدلى عبدالرحمن حسن 20

  ندى مدبولً احمد مدبولً ابراهٌم 21

  نعمات اسامه عبدالمطلب عوض اسماعٌل 22

  نفٌن احمد عبدالوهاب امٌن 23

  نفٌن عادل محمد محمد السٌد 24
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 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً

 الوٌضٌع الخاريخ اسن الوحاضز

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود
 

2222/3/82 
Colostomy +urinary bladder 

catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 Tracheostomy 12/3/2020 د/ ىديز هٌسي

 Medication (part2) 85/3/2222 دعاء صالحد/ 
 Medication (part 1) + Enema 87/3/2020 د/أهيزة رضا

 CPR (part 1) 89/3/2222 د/ فاحن السٌاح
 CPR (part 2) 22/3/2020 د/داليا الشيخ

 & Care of the child with cast &splint 2222/3/24 د/ هزًة عاطف

traction 

  Infant bath + eye care + cord care 26/3/2020 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 Restraints + Growth measurements 29/3/2222 د/ شيزين ابزاىين

 هيا عبدالحويدد/ 

 
38/3/2222 Oxygen therapy 

 حاسمد. داليا   د/  

 د/فاحن +د/اسواء

38 /3/2222       Practical exam 

 

 

  عبدالقادر الحسٌنىنهاد محمد عبدالرازق  25

  نهى رفعت محمد الحضرى 26

  نورا السٌد محمد عبدالعاطى 27

  نورا سعٌد عبداللطٌف عبدالصادق 28

  نورا سعٌد محمد محمد الهادى 29

  نورا محمد السٌد ابراهٌم 30

  نورا محمد عبد العزٌز 31

  نورهان سمٌر محمد محمد 32

  نورهان عاطف سلٌمان محمد 33

  نورهان عالء حسنى عبدالحمٌد عبدهللا 34

  نورهان محمد عطا الرحمن فداوى 35

  نورهان ٌسرى محمود شعبان 36

  نورٌن ٌاسر محمد عبدالحمٌد 37

  نٌره الصادق محمد الصادق 38

  ٌسرا حسن احمد محمد جادالحق 39



 حًريض االطفال قسى

   28 
 

  

 

Rotation (2) procedure GROUP (2) 

 الحضور االسم                    م

  ابزاىين كزم رافج يٌسخينا 1

  نٌره محمد محمد شتٌه 2

  نٌفٌن صابر ابراهٌم محمد 3

  هاجر خالد عبد الموجود نعٌم اسماعٌل 4

  هاجر صبرى محمد كامل عبد الحى ابراهٌم 5

  هاجر عادل عطٌه سلٌم 6

  هاجر على جوده ابراهٌم شهبه 7

  هاله اشرف عنتر عبدالرؤف ابراهٌم 8

  سمٌر محمد محمد هاله 9

  هاله عمر السٌد حمزة 10

  هاٌدى عبدالبدٌع محمد السٌد قلموش 11

  هاٌدى نشأت عبد الستار محمود احمد بدر 12

  هبه السٌد سعٌد على 13

  هبه السٌد عبدالرحمن محمد 14

  هبه هللا احمد سعٌد طاهر 15

  هبه فتحى احمد عبدالعظٌم 16

  عماشههبه محمد ٌوسف جاد  17

  هداٌه محمد عبدالعظٌم خلٌل ابراهٌم 18

  هدى اشرف امام حسٌن على 19

  هدى السٌد ٌوسف محمدى 20

  هدى عادل حسن حسن 21

  هدى عبدالجٌد عبدالفتاح شبانه 22

  هدي محمد فتحى حسن محمد 23

  هدٌر احمد كامل محمد 24

  هدٌر على محمد الرملى محمد 25

  منصور مصطفىهدٌر محمد  26

  هدٌر وائل فتحى احمد 27

  هدٌل عبدالعظٌم فتحى ابراهٌم 28

  هناء محمد وجدى عثمان 29

  هند احمد عبدالسالم مرسى 30

  هٌا السٌد عبدالكرٌم محمد النوٌهى 31

  وفاء محمد محمود احمد 32
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 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً

 الوٌضٌع الخاريخ اسن الوحاضز

 Tracheostomy 3/202082/ د/ ىديز هٌسي
 Medication (part2) 12/3/2020 دعاء صالحد/ 

 Medication (part 1) + Enema 15/3/2020 د/أهيزة رضا
 CPR (part 1) 3/202031/ د/ فاحن السٌاح
 CPR (part 2) 19/3/2020 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 22/3/2020 د/ هزًة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 3/202046/ أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 Restraints + Growth measurements 26/3/2020 د/ شيزين ابزاىين

 هيا عبدالحويدد/ 

 

29/3/2020 Oxygen therapy 

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود
/3/202053 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 د.ىديز +د/حاسم

 د/فاحن +د/اسواء
31/3/2020 Practical exam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والء سلٌم ابو الفتوح سلٌم متولى 33

  ربهولٌد عبد ربه السٌد عبد  34

  ٌاسمٌن جهاد محمد عبدالداٌم 35

  ٌاسمٌن كامل محمد محمد 36

  ٌاسمٌن محمد محمد عبدالمنعم 37

  ٌاسمٌن محمود عبد الرحمن حسن 38

  ٌاسمٌن ٌاسر عبد هللا عباس علٌم 39
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ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (1) 
 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً

الٌوم  االسم م
 االول

الٌوم 
 الثانً

 الشٌت التقٌٌم

     ساره سعٌد مشتى محمد 1

     ساره صالح على على 2

     ساره عبده الشبراوي عبدهللا 3

     ساره محمد السعٌد عبدهللا 4

     ساره محمد السعٌد محمد 5

     ساره محمد عبده رشاد 6

     ساره محمد محمد احمد 7

     ساره محمد محمود احمد 8

     حامد  رمضان سالمه صالح 9

     سامح محمد احمد حسن 10

     سعاد السعٌد حسن على 11

     سعد السٌد سعد فرج عوض الـله 12

     سعٌده اسماعٌل عبدالعزٌز  ابراهٌم 13

     سلٌم على سلٌم على ابراهٌم 14

     سماح علً عبدالفتاح علً 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن  

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 ا.ت/اسماء احمد 12/3/2020 10/3/2020   المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌن ابراهٌم / ا.ت

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر 
)مستشفى االطفال 

 بصٌدناوى(

م.امٌره غرٌب      17/3/2020 15/3/2020
 سارة احمد/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال

 بصٌدناوى(

 دالٌا الشٌخ/ .مم 22/3/2020 19/3/2020
ا.ت /رباب عبد 

 الحمٌد
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 م/ مروة عاطف 26/3/2020 24/3/2020
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 م.م/ فاتن السواح 31/3/2020 29/3/2020
 م.م/حازم السعٌد
 ا.ت /امٌرة رضا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 
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 ل يخن عول اMOTHER CLASS    الجاهعتالجزاحت بوسخشفي بقسن 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام  

  

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (2) 
 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً

الٌوم  االسم م
 االول

الٌوم 
 الثانً

 الشٌت التقٌٌم

     سمر السٌد سالمه محمد حجازى 1

     سمر سامى محمد الششتاوى الغول 2

     السٌد حسنسمر سمٌر  3

     سمٌر عبدالرازق ابوالفضل احمد 4

     سمٌه طارق محمود عبدالوهاب 5

     سمٌه محمد حسٌنى محمد سالمه 6

     سندس اشرف فتحى عبد المنعم 7

     سندس عبد العظٌم احمد محمد  8

     سوسو عبد المغنى السٌد نجم 9

     شاهنده اسماعٌل سٌد احمد ابراهٌم 10

     شاهنده عبدالحكٌم عبدالمنعم محمد 11

     شروق السٌد احمد عبدالحلٌم 12

     شروق عبدالعزٌز عبدالحمٌد حسن 13

     شروق عبدالناصر عبدالخالق محمد 14

     شروق عصام احمد عبدالمطلب 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 وصدرقلب 
)مستشفى االطفال 

 بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب 12/3/2020 11/3/2020
 احمد سارة/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 عبد رباب/ ت.ا 17/3/2020 15/3/2020
 الحمٌد

 الشٌخ دالٌا/ م.م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 عاطف مروة/ م 22/3/2020 19/3/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 26/3/2020 24/3/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 احمد اسماء/ت.ا 3/202031/ 29/3/2020   المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 
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 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    الجزاحت بوسخشفي الجاهعتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY  الحضاناث بالوسخشفي العام بقسن  

 

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (3) 

 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     شٌماء السٌد محمد سالمه مصطفى 1

     شٌماء صالح محمد محمد حسٌن 2

     شٌماء ماهر عبد القادر جاد 3

     السٌد على معروفشٌماء محمد  4

     شٌماء محمد عبدالقادر عبداللطٌف 5

     صابرٌن منسى محمد محمد المنسى  6

     صفاء اشرف محمد محمد البرماوى 7

     عاٌده محمد محمود سالم 8

     عبدالرحمن سلٌمان منصور محمد 9

     عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم  10

     عبدالعظٌم زٌدان عبد العظٌم محمد  11

     عبدالفتاح محمد عبد الفتاح أحمد 12

     عبدهللا محمد محمد على 13

     عبٌر السٌد ابرهٌم محمد صٌام 14

     عبٌر محمد صابر عفٌفى على 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
التغذٌة )مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(

 عبد رباب/ ت.ا 12/3/2020 11/3/2020
 الحمٌد

 الشٌخ دالٌا/ م.م
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 عاطف مروة/ م 17/3/2020 15/3/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 22/3/2020 19/3/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 احمد اسماء/ت.ا 26/3/2020 24/3/2020  المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 
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قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب 3/202031/ 29/3/2020
 احمد سارة/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    الجزاحت بوسخشفي الجاهعتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY   بالوسخشفي العامبقسن الحضاناث 
 

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (4) 

 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     عبٌر محمد صالح محمد 1

عزالدٌن العراقى عبدالوهاب  2

 الهوارى

    

     عزه عادل راغب حموده 3

     عزٌزه احمد ٌوسف سالم 4

     عال احمد احمدى عبدالرازق 5

     عال السٌد محمد عبدالرحمن عبدهللا 6

     عال عٌد محمد عٌد 7

     عال ٌوسف على أحمد حمٌد 8

     على السٌد على عبد العزٌز على 9

     علٌا محمد محمد كامل عطٌه 10

     علٌاء محمد ابو زٌد على ابوزٌد 11

     ابراهٌم جبلعلٌاء ممدوح محمد  12

     عمرو محمد السٌد عبالفتاح 13

     عمرو ناصر سعدالدٌن 14

     غاده حاتم عبد الصادق سالم 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
محضن وعناٌة اطفال 

 )المستشفى العام(

 م/ مروة عاطف 12/3/2020 11/3/2020
 هدٌر موسًم/

 دعاء صالحم/ 

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 17/3/2020 15/3/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 احمد اسماء/ت.ا 22/3/2020 19/3/2020  المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 
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قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب 26/3/2020 24/3/2020
 احمد سارة/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 الشٌخ دالٌا/ م.م 3/202031/ 29/3/2020
 عبد رباب/ ت.ا

 الحمٌد
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    الجزاحت بوسخشفي الجاهعتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام  

ROTATION (2) HOSPITAL GROUP (5) 

 31/3/2020 10/3/2020 من الفترة فً .8
 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     غاده رضا حامد محمد 1

     فاتن عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد 2

     فاطمه احمد محمد محمد عبد الفتاح 3

     فاطمه اشرف محمد عماره 4

     فاطمه الزهراء ابراهٌم السعٌد السٌد  5

     فاطمه عبدالهادي غرٌب علً  6

     فاطمه محمد محمدى عبد العزٌز 7

     فاٌزه حسام احمد عبدالهادي حماد 8

     فوزى سمٌر محمد فوزى 9

     كرٌم اشرف امجد احمد السٌد 10

     كرٌم طارق فتحً الصاوى 11

     ماجده محمد على محمد 12

     مادلٌن ممدوح عبدالكرٌم طانٌوس 13

     محمد ابراهٌم حسن محمد 14

  محمد احمد  شوقى احمد 15
 

   

 المطلوب التارٌخ  

 الٌوم الثانً الٌوم االول
عٌادة امراض الدم 

ومبنً الجراحة 
 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 12/3/2020 11/3/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class  
 احمد اسماء/ت.ا 17/3/2020 15/3/2020  المعمل )بالكلٌة( 

 ابراهٌم شٌرٌن/ت.ا
 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب 22/3/2020 19/3/2020
 احمد سارة/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 
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التغذٌة )مستشفى 
 بصٌدناوى(االطفال 

 الشٌخ دالٌا/ م.م 26/3/2020 24/3/2020
 عبد رباب/ ت.ا

 الحمٌد
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 عاطف مروة/ م 3/202031/ 29/3/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    الجزاحت بوسخشفي الجاهعتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام 

 

ROTATION (2) ASSIGNMENTS 

38/3/2222 82/3/2222 هن الفخزة في  

 الوشزف اسوالبحث اسوالطالب م

  قندٌلمحمد احمد السٌد سلٌم  3

Physical and 

neurological 

assessment of 

newborn 

82/3/2020 

يد
سع

ال
م 

اس
ح

 /
م 

م.
 

          

 محمد احمد محمد احمد البقرى 2

 محمد اشرف عبد الهادى عبد الجلٌل راضى 3

 محمد اشرف محمد عبدالسالم 4

 ًمحمد السٌد محمد فتح 5

 محمد بشٌر على صالح 6

 حسٌنى سلٌم عبدالرحمنمحمد  7

 محمد حماده محمد محمد عرفه 1

 محمد خالد سعٌد عبد المحسن 9

 

  محمد رسمى جمال سٌف 8

 

 

Accident 

 

  
ًه

هز
 /

م 
م.

 

          

 محمد رمضان ابراهٌم عبد الرحمن محمد 2

 محمد رمضان عبدالنبى حسن 3

 سالممحمد سالم وهدان  4
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 prevention محمد سعٌد غنٌمى فرج 5

12/3/2020 

 

 

 

 محمد سٌد محمد محمد 6

 محمد شكرى محمود أحمد شحاته 7

 محمد صبحى محمد مصطفى السٌد 1

 محمد عبد هللا حسن عبد هللا حسن 9

   

  محمد عبد هللا محمد عبد الحمٌد اسماعٌل 8

 

 

School problems 

15/3/2020 

 

 

 

 

 

  
  

/ 
.م

م
يد

سع
ال
يا

ال
د

 

          

 محمد عبدهللا ثابت شهاب 2

 محمد عبدهللا عٌد جودة عبدالعاطى 3

 محمد عبدهللا فوزى منصور 4

 محمد عبده عبد الحمٌد على سلٌم 5

 محمد على السٌد محمد بندارى 6

 محمد على محمد على 7

 محمد محمد زكى عفٌفى دهب 1

 محمد محمود احمد عٌد سٌد احمد 9

 

  محمد مهدى حسن مهدى حسن 8

Infant of diabetic 

mother 

87/3/2222  

 

 

 

رة
سا

/ 
.م

 م

          

 محمد ٌوسف أحمد محمد ابراهٌم 2

 محمد وحٌد عبدالستار مصطفى 3

 محمود ابو مسلم خٌرى ابو مسلم 4

 محمود احمد حسن ابراهٌم حسن 5

 الفتوحمحمود احمد عبد الرسول محمد ابو  6
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  محمود احمد عثمان السٌد جاد 7

 محمود اكرٌم محمد سلٌمان 1 

 محمود حماده ابراهٌم  عطٌه 9

 

 

 

 

  محمود عبداللة ابراهٌم ٌوسف حسٌن 8

Respiratory 

distress 

89/3/2222  

22/3/2222  

 

 

 

 

 

يد
سع

ال
سه

حا
 /

م 
م.

 

         

 محمود فوزى حسن حسٌن 2

 الدسوقى محمدمحمود محمد  3

 محمود محمد عبد هللا محمد مرزوق 4

 مدٌحه العربى محمد عبدالحمٌد مرسى 5

 مروج موسى عبدالفتاح حسن البحراوى 6

 مروه ابراهٌم حسٌن السٌد 7

 مروه اسماعٌل محمد محمد 1

 مروه جابر السٌد حجاج 9

 

  مروه فوزى موسى محمد 8

 

 

Hyperbilirubinemi

a  

24/3/2222  

 

  
ح

ٌا
س

ال
ن 

اح
 ف

/ 
.م

م
 

          

 مروه مجدى عبد العزٌز منصور 2

 مرٌم احمد شحاته محمدى 3

 مرٌم أحمد فكرى محمد حسن 4

 مرٌم سعٌد السٌد حسن العزب 5

 مرٌم طارق فتحى سالم خضر 6
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  مرٌم عادل سعد غبلاير 7

 مرٌم محسن عزٌز عبدالملك 1 

 مصطفى موافى عطٌه متولًمرٌم  9

  مشٌره ابراهٌم ابراهٌم محمد 8

Handicapping 

 

 

Handicapping 

26/3/2020 

 

 

 

 

بو
ى
 /

د 
 

          

 مصطفى رفعت رمزى خالد البٌطار 2

 مصطفى سعود محمد سند 3

 مصطفى سعٌد محمد مرسى السوٌدى 4

 مصطفى عبدهللا السٌد احمد المسلمى 5

 محمد صدٌق عبدالعاطىمصطفى  6

 مصطفى محمد محمد النادى احمد  العزازى 7

 مصطفى محمود السٌد على احمد 1

 منار ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم 9

  منار حسن عبد المعطى محمد 8

 

 

Toddler 

&adolescent 

problems 

29/3/2020 

 

 

 

ن
زي

س
/ن

 د

           

 منار عصام طلعت احمد 2

 اسامه طاهر اسحاق منال 3

 منه هللا محمد عبدالمعطى عبدالفتاح 4

 منه محمد عبدالرحٌم بدر 5

 منى سامح عبد الرحمن محمد عبد الفتاح 6

 منى سعٌد محمد رفعت 7

 منى عبد الحمٌد ابراهٌم محمد احمد 1

 منى ماهر عطٌه محمد شحاته 9

 مها السعٌد حسن عبدالفتاح 10
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 مى ابراهٌم احمد السٌد سالمه 11

 مى اسعد ابراهٌم محمد 12
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 Rotation (3) procedure GROUP (1)    

 الحضور االسم                  م

  محمد احمد السٌد سلٌم قندٌل 1

  محمد احمد محمد احمد البقرى 2

  محمد اشرف عبد الهادى عبد الجلٌل راضى 3

  محمد اشرف محمد عبدالسالم 4

  ًمحمد السٌد محمد فتح 5

  محمد بشٌر على صالح 6

  محمد حسٌنى سلٌم عبدالرحمن 7

  محمد حماده محمد محمد عرفه 8

  خالد سعٌد عبد المحسنمحمد  9

  محمد رسمى جمال سٌف 10

  محمد رمضان ابراهٌم عبد الرحمن محمد 11

  محمد رمضان عبدالنبى حسن 12

  محمد سالم وهدان سالم 13

  محمد سعٌد غنٌمى فرج 14

  محمد سٌد محمد محمد 15

  محمد شكرى محمود أحمد شحاته 16

  محمد صبحى محمد مصطفى السٌد 17

  محمد عبد هللا حسن عبد هللا حسن 18

  محمد عبد هللا محمد عبد الحمٌد اسماعٌل 19

  محمد عبدهللا ثابت شهاب 20

  محمد عبدهللا عٌد جودة عبدالعاطى 21

  محمد عبدهللا فوزى منصور 22

  محمد عبده عبد الحمٌد على سلٌم 23

  محمد على السٌد محمد بندارى 24
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  23/4/2020الً  2/4/2020فً الفترة من 

 الوٌضٌع الخاريخ اسن الوحاضز

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود

2/4/2020 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
 Tracheostomy 5/4/2020 د/ ىديز هٌسي

 Medication (part2) 4/20201/ دعاء صالحد/ 
 Medication (part 1) + Enema 9/4/2020 د/أهيزة رضا

 CPR (part 1) 12/4/2020 د/ فاحن السٌاح
 CPR (part 2) 4/202036/ د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 16/4/2020 د/ هزًة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 19/4/2020 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاىين 

 

/4/202043 Restraints + Growth measurements 
 

 هيا عبدالحويدد/ 

 

4242/6/45 Oxygen therapy 

  على محمد على محمد 25

  محمد محمد زكى عفٌفى دهب 26

  محمد محمود احمد عٌد سٌد احمد 27

  محمد مهدى حسن مهدى حسن 28

  محمد ٌوسف أحمد محمد ابراهٌم 29

  محمد وحٌد عبدالستار مصطفى 30

  محمود ابو مسلم خٌرى ابو مسلم 31

  محمود احمد حسن ابراهٌم حسن 32

  محمد ابو الفتوحمحمود احمد عبد الرسول  33

  محمود احمد عثمان السٌد جاد 34

  محمود اكرٌم محمد سلٌمان 35

  محمود حماده ابراهٌم  عطٌه 36

  محمود عبداللة ابراهٌم ٌوسف حسٌن 37

  محمود فوزى حسن حسٌن 38

  محمود محمد الدسوقى محمد 39
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د/ شيزين + د/هيا د/اهيزه 

 رضا د/هزًة

4242/6/45 Practical exam 

Rotation (3) procedure GROUP (2) 

 الحضور االسم                    م

  محمود محمد عبد هللا محمد مرزوق 1

  مدٌحه العربى محمد عبدالحمٌد مرسى 2

  مروج موسى عبدالفتاح حسن البحراوى 3

  مروه ابراهٌم حسٌن السٌد 4

  مروه اسماعٌل محمد محمد 5

  مروه جابر السٌد حجاج 6

  مروه فوزى موسى محمد 7

  عبد العزٌز منصورمروه مجدى  8

  مرٌم احمد شحاته محمدى 9

  مرٌم أحمد فكرى محمد حسن 10

  مرٌم سعٌد السٌد حسن العزب 11

  مرٌم طارق فتحى سالم خضر 12

  مرٌم عادل سعد غبلاير 13

  مرٌم محسن عزٌز عبدالملك 14

  مرٌم مصطفى موافى عطٌه متولً 15

  مشٌره ابراهٌم ابراهٌم محمد 16

  مصطفى رفعت رمزى خالد البٌطار 17

  مصطفى سعود محمد سند 18

  مصطفى سعٌد محمد مرسى السوٌدى 19

  مصطفى عبدهللا السٌد احمد المسلمى 20

  مصطفى محمد صدٌق عبدالعاطى 21

  مصطفى محمد محمد النادى احمد  العزازى 22

  مصطفى محمود السٌد على احمد 23

  عبدالعزٌز ابراهٌممنار ابراهٌم  24

  منار حسن عبد المعطى محمد 25
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 23/4/2020 الً 2/4/2020 من الفترة فً

 الوٌضٌع الخاريخ اسن الوحاضز

 Tracheostomy 2/4/2020 د/ ىديز هٌسي
 Medication (part2) 5/4/2020 دعاء صالحد/ 

 Medication (part 1) + Enema 4/20201/ د/أهيزة رضا
 CPR (part 1) 9/4/2020 د/ فاحن السٌاح
 CPR (part 2) 12/4/2020 د/داليا الشيخ

 Care of the child with cast &splint & traction 4/202036/ د/ هزًة عاطف

  Infant bath + eye care + cord care 16/4/2020 أهيزة غزيبد/ 

Physiologic measurements (vital signs) 

 د/ شيزين ابزاىين 

 

19/4/2020 Restraints + Growth measurements 
 

 هيا عبدالحويدد/ 

 

/4/202043 Oxygen therapy 

 د/ سارة احود

 د/ اسواء احود

4242/6/45 Colostomy +urinary bladder catheterization 

Infant Feeding(bottle feeding.gavage , 

gastrostomy)   
د/ هزًة + د/هيا د/اهيزه 

 رضا + د/شيزين

4242/6/45 Practical exam 

 

 

 

  منار عصام طلعت احمد 26

  منال اسامه طاهر اسحاق 27

  منه هللا محمد عبدالمعطى عبدالفتاح 28

  منه محمد عبدالرحٌم بدر 29

  منى سامح عبد الرحمن محمد عبد الفتاح 30

  منى سعٌد محمد رفعت 31

  ابراهٌم محمد احمدمنى عبد الحمٌد  32

  منى ماهر عطٌه محمد شحاته 33

  مها السعٌد حسن عبدالفتاح 34

  مى ابراهٌم احمد السٌد سالمه 35

  مى اسعد ابراهٌم محمد 36
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (1) 

 23/4/2020 الً 2/4/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     مى حسن احمد محمد 1

     مى سلٌمان عبدالفتاح  سلٌمان  2

     مى عاطف محمد عطٌه 3

     مى ماهر محمد محمد 4

     مً السٌد محمد ابراهٌم 5

     مى مجدى محمود عبدالحمٌد  6

     مى محمد خلٌل عطٌة 7

     مى محمد شفٌق علً االعرج 8

     مٌاده محمد عمرى عبده 9

     غاده محمد عبدالوهاب عبدالقادر 10

     محمد خالد عبدالعزٌز عبدالسمٌع 11

     نانا صبحى عبدالسالم عبدالجواد 12

     نانسى سامح سعدالدٌن عبدالعزٌز 13

     ناهد محمد الشبراوى محمد 14

     نجالء مصطفى ابراهٌم صالح  15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

 ا.ت/اسماء احمد 5/4/2020 2/4/2020    المعمل )بالكلٌة( 
 شٌرٌن ابراهٌم/ ا.ت

 Nursery sheet 

 Media 

 قلب وصدر
)مستشفى االطفال 

 بصٌدناوى(

امٌره غرٌب    / م 9/4/2020 7/4/2020
 احمد سارةم.م/

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 م.م/دالٌا الشٌخ 14/4/2020 12/4/2020
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class  

محضن وعناٌة 
اطفال )المستشفى 

 العام(

 م/ مروة عاطف 19/4/2020 16/4/2020
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 م.م/ فاتن السواح 23/4/2020 21/4/2020
 م.م/حازم السعٌد
 ا.ت /امٌرة رضا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    بوسخشفي االطفال بصيدناًيالخغذيت بقسن 

  يخن عولCASE STUDY  امبقسن الحضاناث بالوسخشفي الع  
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (2) 

 23/4/2020 الً 2/4/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     ندا ٌحٌى رشاد عبدالمقصود 1

     ندى السعٌد محمد بسٌونى محمد 2

     توفٌق احمدندى اٌمن عبد الوهاب  3

     ندى صبرى السٌد حسن 4

     ندى عدلى عبدالرحمن حسن 5

     ندى مدبولً احمد مدبولً ابراهٌم 6

     نعمات اسامه عبدالمطلب عوض  7

     نفٌن احمد عبدالوهاب امٌن 8

     نفٌن عادل محمد محمد السٌد 9

     نهاد محمد عبدالرازق عبدالقادر  10

     رفعت محمد الحضرىنهى  11

     نورا السٌد محمد عبدالعاطى 12

     نورا سعٌد عبداللطٌف عبدالصادق 13

     نورا سعٌد محمد محمد الهادى 14

     نورا محمد السٌد ابراهٌم 15

 المطلوب اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
قلب وصدر)مستشفى 

 بصٌدناوى(االطفال 
 غرٌب أمٌرة/ م 5/4/2020 2/4/2020

 احمد سارةم.م/
 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 الشٌخ دالٌا/م.م 9/4/2020 7/4/2020
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

محضن وعناٌة اطفال 
 العام()المستشفى 

 عاطف مروة/ م 14/4/2020 12/4/2020
 موسً هدٌر/م
 صالح دعاء/ م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 19/4/2020 16/4/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 23/4/2020 21/4/2020 ( المعمل )بالكلٌة
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    بوسخشفي االطفال بصيدناًي الخغذيتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام  
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (3) 

 23/4/2020 الً 2/4/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     نورا محمد عبد العزٌز 1

     نورهان سمٌر محمد محمد 2

     نورهان عاطف سلٌمان محمد 3

     نورهان عالء حسنى عبدالحمٌد  4

     الرحمن فداوى نورهان محمد عطا 5

     نورهان ٌسرى محمود شعبان 6

     نورٌن ٌاسر محمد عبدالحمٌد 7

     نٌره الصادق محمد الصادق 8

     ٌسرا حسن احمد محمد جادالحق 9

     ابراهٌم كرم رافت ٌوستٌنا 10

     نٌره محمد محمد شتٌه 11

     نٌفٌن صابر ابراهٌم محمد 12

عبد الموجود نعٌم هاجر خالد  13

 اسماعٌل

    

     هاجر صبرى محمد كامل عبد الحى  14

     هاجر عادل عطٌه سلٌم 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
التغذٌة )مستشفى 

 االطفال بصٌدناوى(
 الشٌخ دالٌا/م.م 5/4/2020 2/4/2020

 
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 م/ مروة عاطف 9/4/2020 7/4/2020
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 14/4/2020 12/4/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 19/4/2020 16/4/2020  المعمل )بالكلٌة(
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب 23/4/2020 21/4/2020
 احمد سارة/ .مم

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    بوسخشفي االطفال بصيدناًي الخغذيتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY   بالوسخشفي العامبقسن الحضاناث 
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (4) 

 23/4/2020 الً 2/4/2020 من الفترة فً

 الشٌت التقٌٌم الٌوم الثانً الٌوم االول االسم م

     هاجر على جوده ابراهٌم شهبه 1

     هاله اشرف عنتر عبدالرؤف  2

     هاله سمٌر محمد محمد 3

     هاله عمر السٌد حمزة 4

     هاٌدى عبدالبدٌع محمد السٌد  5

     هاٌدى نشأت عبد الستار محمود  6

     هبه السٌد سعٌد على 7

     هبه السٌد عبدالرحمن محمد 8

     هبه هللا احمد سعٌد طاهر 9

     هبه فتحى احمد عبدالعظٌم 10

     هبه محمد ٌوسف جاد عماشه 11

     هداٌه محمد عبدالعظٌم خلٌل ابراهٌم 12

     هدى اشرف امام حسٌن على 13

     هدى السٌد ٌوسف محمدى 14

     هدى عادل حسن حسن 15

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول
محضن وعناٌة اطفال 

 )المستشفى العام(
 م/ مروة عاطف 5/4/2020 2/4/2020

 هدٌر موسًم/
 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 9/4/2020 7/4/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 14/4/2020 12/4/2020  المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب/ د 19/4/2020 16/4/2020
 احمد سارة/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 الشٌخ دالٌا/م.م 23/4/2020 21/4/2020
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    بوسخشفي االطفال بصيدناًي الخغذيتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام 
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ROTATION (3) HOSPITAL GROUP (5) 
 23/4/2020 الً 2/4/2020 من الفترة فً

الٌوم  االسم م
 االول

الٌوم 
 الثانً

 الشٌت التقٌٌم

     هدى عبدالجٌد عبدالفتاح شبانه 1

     هدي محمد فتحى حسن محمد 2

     هدٌر احمد كامل محمد 3

     هدٌر على محمد الرملى محمد 4

     هدٌر محمد منصور مصطفى 5

     هدٌر وائل فتحى احمد 6

     هدٌل عبدالعظٌم فتحى ابراهٌم 7

     هناء محمد وجدى عثمان 8

     هند احمد عبدالسالم مرسى 9

     هٌا السٌد عبدالكرٌم محمد  10

     محمد محمود احمدوفاء  11

     والء سلٌم ابو الفتوح سلٌم  12

     ولٌد عبد ربه السٌد عبد ربه 13

     ٌاسمٌن جهاد محمد عبدالداٌم 14

     ٌاسمٌن كامل محمد محمد 15

     ٌاسمٌن محمد محمد عبدالمنعم 16

     ٌاسمٌن محمود عبد الرحمن  17

     ٌاسمٌن ٌاسر عبد هللا عباس  18

 المطلوب التارٌخ التارٌخ المكان

 الٌوم الثانً الٌوم االول

عٌادة امراض الدم 
ومبنً الجراحة 

 بمستشفى الجامعة

 السواح فاتن/ م.م 5/4/2020 2/4/2020
 السعٌد حازم/م.م
 رضا امٌرة/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 احمد اسماء/ت.ا 9/4/2020 7/4/2020   المعمل )بالكلٌة( 
 ابراهٌم شٌرٌن/ ت.ا

 Nursery sheet 

 Media 

قلب وصدر)مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 امٌره غرٌب 14/4/2020 12/4/2020
 احمد سارة/ م.م

 Nursing record 

 Nursing care plan 

التغذٌة )مستشفى 
 االطفال بصٌدناوى(

 الشٌخ دالٌا/م.م 19/4/2020 16/4/2020
 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Mother class 

محضن وعناٌة اطفال 
 )المستشفى العام(

 م/ مروة عاطف 23/4/2020 21/4/2020
 هدٌر موسًم/

 م/ دعاء صالح

 Nursing record 

 Nursing care plan 

 Case study 

 يخن شزح الINCUBATOR   بوعول االطفال 

 ل يخن عول اMOTHER CLASS    بوسخشفي االطفال بصيدناًي الخغذيتبقسن 

  يخن عولCASE STUDY  بقسن الحضاناث بالوسخشفي العام  
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ROTATION (3) ASSIGNMENTS 

 23/4/2222 الي 2/4/2222 هن الفخزة في

 الوشزف اسوالبحث الطالب اسن م

  ساره سعٌد مشتى محمد 8

 

 

Toddler &adolescent 

problems 

2/4/2222 

 

 

 

 

ن
زي

س
/ن

د
 

          

 ساره صالح على على 2

 ساره عبده الشبراوي عبدهللا 3

 ساره محمد السعٌد عبدهللا 4

 ساره محمد السعٌد محمد 5

 ساره محمد عبده رشاد 6

 ساره محمد محمد احمد 7

 ساره محمد محمود احمد 1

 سالمه صالح حامد  رمضان 9

 

  سامح محمد احمد حسن 8

 

 

Handicapping 

5/4/2222 

 

 

 

 

بو
ى
 /

د 
 

          

 سعاد السعٌد حسن على 2

 سعد السٌد سعد فرج عوض الـله 3

 سعٌده اسماعٌل عبدالعزٌز  ابراهٌم 4

 سلٌم على سلٌم على ابراهٌم 5

 سماح علً عبدالفتاح علً 6

 سمر السٌد سالمه محمد حجازى 7

 الغول سمر سامى محمد الششتاوى 1

 سمر سمٌر السٌد حسن 9

 

 

  سمٌر عبدالرازق ابوالفضل احمد 8

Respiratory distress 

7/4/2222 

9/4/2222 

 

 

 

 

 

 

 

 

يد
سع

ال
سه

حا
 /

ن 
.ه

 

         

 سمٌه طارق محمود عبدالوهاب 2

 سمٌه محمد حسٌنى محمد سالمه 3

 اشرف فتحى عبد المنعمسندس  4

 سندس عبد العظٌم احمد محمد العرٌان 5

 سوسو عبد المغنى السٌد نجم 6
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  شاهنده اسماعٌل سٌد احمد ابراهٌم 7

Respiratory distress 

7/4/2222 

9/4/2222 

 

 

 شاهنده عبدالحكٌم عبدالمنعم محمد 1

 شروق السٌد احمد عبدالحلٌم 9

 

  شروق عبدالعزٌز عبدالحمٌد حسن 8

Infant of diabetic mother 

82/4/2222 

 

 

 

 

 

رة
سا

/ 
.م

م
 

          

 شروق عبدالناصر عبدالخالق محمد 2

 شروق عصام احمد عبدالمطلب 3

 شٌماء السٌد محمد سالمه مصطفى 4

 شٌماء صالح محمد محمد حسٌن 5

 شٌماء ماهر عبد القادر جاد 6

 شٌماء محمد السٌد على معروف 7

 عبدالقادر عبداللطٌفشٌماء محمد  1

 صابرٌن منسى محمد محمد المنسى سلٌم 9

 

  صفاء اشرف محمد محمد البرماوى 8

Physical and neurological 

assessment 

/4/202084 

 

 

 

 

 

يد
سع

ال
سه

حا
 /

م 
م.

 

         

 عاٌده محمد محمود سالم 2

 عبدالرحمن سلٌمان منصور محمد 3

 عبدالمنعم محمودعبدالرحمن ممدوح  4

 عبدالعظٌم زٌدان عبد العظٌم محمد موسً 5

 عبدالفتاح محمد عبد الفتاح أحمد 6

 عبدهللا محمد محمد على 7

 عبٌر السٌد ابرهٌم محمد صٌام 1

 عبٌر محمد صابر عفٌفى على 9

 

  عبٌر محمد صالح محمد 8

 

 

Hyperbilirubinemia 

86/4/2222 

 

 

 

 

   
ح

ٌا
س

 ال
ن

اح
 ف

/ 
.م

م
 

          

 عزالدٌن العراقى عبدالوهاب الهوارى 2

 عزه عادل راغب حموده 3

 عزٌزه احمد ٌوسف سالم 4

 عال احمد احمدى عبدالرازق 5



 حًريض االطفال قسى

   51 
 

  

  عال السٌد محمد عبدالرحمن عبدهللا 6

Hyperbilirubinemia 

86/4/2222 

 

 

 عال عٌد محمد عٌد 7

 على أحمد حمٌدعال ٌوسف  1

 على السٌد على عبد العزٌز على 9

  علٌا محمد محمد كامل عطٌه 8

 

 

School problems 

89/4/2222 

 

 

 

يد
سع

ال
ا 
لي

دا
م/

م.
 

          

 علٌاء محمد ابو زٌد على ابوزٌد 2

 علٌاء ممدوح محمد ابراهٌم جبل 3

 عمرو محمد السٌد عبالفتاح 4

 سعدالدٌنعمرو ناصر  5

 غاده حاتم عبد الصادق سالم 6

 غاده رضا حامد محمد 7

 فاتن عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد 1

 فاطمه احمد محمد محمد عبد الفتاح 9

 Accident prevention فاطمه اشرف محمد عماره 8

28/4/2222 

 

 

 

 

ًة
هز

م/
م.

 

          

 السٌد عٌادفاطمه الزهراء ابراهٌم السعٌد  2

 فاطمه عبدالهادي غرٌب علً اللٌمونى 3

 فاطمه محمد محمدى عبد العزٌز 4

 فاٌزه حسام احمد عبدالهادي حماد 5

 فوزى سمٌر محمد فوزى 6

 كرٌم اشرف امجد احمد السٌد 7

 كرٌم طارق فتحً الصاوى 1

 ماجده محمد على محمد 9

 طانٌوسمادلٌن ممدوح عبدالكرٌم  10

 محمد ابراهٌم حسن محمد 88

 محمد احمد  شوقى احمد 82

     رئٌس القسم                                                            

 ا.د/ امل محمد الدخاخنً


