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Group rotation time table 

Second semester (2019 / 2020) 

  (Monday  from 9 am to 1 pm and Wednesday from 9 am 

to 3 pm) 

  

 

     M.C.H 

 

Out Patient 

Clinics 
School 

      Area 

Date 

Group (1) Group (3) Group (2) 

 

From 12/9/2020to 

4/3/2020 

Group (2) Group (1) Group (3) 

From 9/3/2020   

 To 25/3/2020 

Group (3) Group (2) Group (1) 

From  30/3/2020      

to 22/4/2020               

 

  

 ئيس القسمر                                                                                                     

 بحىصأمانى /أ.د                                                                                  
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Group Area Supervisor 

(1) 
M.C.H  

Dr. Etab Hussein & Dr. Lobna Eid 

 Dr.Doaa Kadry & Dr Heba Galal  

(2) 
School 

 Dr.Nashwa Saber & Dr : Huda Ibrahim 

Dr.Esraa mohamed & Dr : Hala Mohamed 

(3) 
Out Patient 

Clinics 

Dr. Asmaa Ali 

Dr. Ahmed Mahmoud& Dr Enas Mohamd 

& Dr. Ghram Mahmoud  

 

 

 ئيس القسمر                                                                                                      

 بحىصأمانى /أ.د                                                                                  
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First week orientation time table 
Second semester (2019 / 2020) 

 

  

Date Topic Lecturers 

 10/2/2020 Introduction of 

community 

health nursing 

department 

 

All staff 

members 

12/2/2020 Field work 

introduction 

All 

Staff of 

community 

health 

department 
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Theoretical lectures time table 
Second semester (2019 / 2020) 

 

Date Topic Lecturers Time  
26/9/2019                Overview of community 

health nursing  

 

 Dr. 

Gamalat mostafa 
 

 

 

 

 

Thursday 

 

9 Am 

to1pm 

 

 

 
 

 

 

3/10/2019 
Three levels of prevention DR. 

Maha Abdelaziz 

10/10/2019 Ethics 

 

Dr. Samia 

17/10/2019 Community 

Assessment 

Dr.Reda 

24/10/2019 School health                 

Program 

Dr.Fatma 

31/10/2019 Occupational health      

nursing 

Dr.Sabah 

7/11/2019                   Primary health              

care 

Dr. gamalat mostafa 

14/11/2019                   Handicapping Dr.Samia 

 21/11/2019 Family                            

Health 

Dr.Reda 

28/11/2019 Rural health Dr.Fatma 

5/12/2019 Environmental 

Sanitation 

Dr.Sabah 

12/12/2019 Emergency community 

health nursing 

Dr. 

Maha Abdelaziz 
 

                                                                                                      

 ئيس القسمر                                                                                                          

  حىد/أمانى صبأ.
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Group (1 ) 

M .C .H  

 

 م
 (2020/  2019) الثانيالترم  االسم

  زينب حجازى حجازى سعد سويلم  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د عتاب حسين

 م.م لبنى عيد 

 م.م دعاء قدري

 م هبه جالل

 نب عبد الحميد السيد علىزي  .2

 زينب محمود محمد خليل محمد  .3

 ساره السيد اسماعيل توفيق  .4

 ساره السيد عرفات احمد  .5

 ساره حسن عبد هللا بدوى عبد هللا  .6

 ساره رفيق جالل السيد دنيا  .7

 ساره رمضان فؤاد رمضان  .8

 ساره عبدالمجيد محمد صابر  .9

 ساره محمد ابراهيم السيد مصطفى  .10

 ساره محمد حسن محمد  .11

 ساره مصطفى احمد احمد رقبة  .12

 ساميه صبري محمد اسماعيل  .13

 سحر اسامه عطيه محمود عطيه  .14

 سحر المرسى محمد المرسى شاهين  .15

 سعيد محمد عبد العظيم محمد حسن  .16

 سلمى السيد منصور عبدالرحيم اسماعيل  .17

 سماح عبد الفتاح محمد حسن  .18

 سماعيلسمر السيد علي ا  .19

 سمر سعد محمد يوسف سمري  .20

 سمر يحي علي عبد المطلب  .21

 سميحه بسيونى محمد عقل دياب  .22

 سميره احمد ابراهيم محمد محمود  .23
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 سميره محمد السيد عبد الرحمن هزاع  .24
 

 

 سهير زين صادق محمد مصطفى  .25

 شروق عالء الدين محمد محمود  .26

 شروق فتحى عزت المصرى  .27

 بدهللا محمدشيرين متولى ع  .28

 محمد سامي ابراهيم عطا هللا  .29

 محمد سعد الدين محمد احمد الصعيدى  .30

 محمد سعدى احمدى سالم  .31

 محمد صالح جمعه سالم  .32

 محمد عبد الجواد عبد العزيز عبد الجواد  .33

 محمد عبدالحميد حسن عبدالحميد المغربي  .34

 شيماء الهادى سعيد الهادى  .35

 ا شطاشيماء ثروت أبو الوف  .36

 شيماء عبدالغفار السيد عبدالغفار الحنفى  .37

 شيماء محمد حسن محمد  .38

 شيماء محمد عثمان محمد  .39

 صفاء عبد الكريم حسن محمد المهدى  .40

 صفاء مخلص محمد عباس  .41

 صفوة نعمه هللا على مرسي  .42

 عبد هللا السيد السيد محمد شحاته  .43

 عبد هللا حماده محروس علي  .44

 حمدى احمد عبد البارى البدرى خليلعبد هللا   .45

 عبد هللا يوسف على يوسف  .46

 عبد الهادى محمد محمد عبد الخالق الدرعى  .47

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمود الشامى  .48

 عبدالوهاب منصور عبدالوهاب السيد محمد  .49

 عبير فوزى ذكى على امبابى  .50
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   عبير محمد احمد هاشم محمد  .51

 د المرسى عوض هللاعزيزه احمد حام  .52

 عصام يوسف رضوان محمود حسين  .53

 عالء احمد رمضان عطيه محمد  .54

 عالء عبدهللا ابو ورده محمود  .55

 على الشحات محمد محمد مصطفى  .56

 على محمد عبدهللا محمد مصطفى  .57

 علياء خضر على متولى  .58

 عماد عبداللطيف محمود عبداللطيف  .59

 شوانعمر سليمان السيد عوض هللا ر  .60

 عمرو محمد عبد المتعال محمد عبد الدايم  .61

 غاده ايهاب السيد محمد خليل عرابي  .62

 غاده عبدالهادى احمد محمد اسماعيل  .63

 فاطمه احمد جاب هللا حسن  .64

 فاطمه يوسف محمد كيالنى  .65

 فلاير عبده على عبد المقصود  .66

 فوزيه السيد فهمى حسن  .67

 كرم حسنى حامد متولى  .68

 مجدي محمد عبد الوهاب لمياء  .69

 ماجدة السيد احمد ابراهيم  .70

 مايكل محفوظ كرم يوسف ابراهيم  .71

 محمد ابوهاشم عبدالمولى ابراهيم  .72

 محمد احمد ابراهيم محمد  .73

 محمد احمد عبد العاطى سيد احمد حماد  .74

 محمد احمد عطيه ابراهيم  .75

 محمد السيد عبدالحميد جمعه  .76
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Group (2) School     

 

  االسم م

  فاطمه الزهراء مصطفى احمد احمد رقبة  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د نشوى صابر

 م.م هدى مرزوق

  إسراء محمد مم.

 م  هاله محمد 

 فاطمه باهر محمد محمود  .2

 فاطمه رمضان عبد هللا رمضان  .3

 فاطمه طه عواد السيد عيسى  .4

 فاطمه عاطف على محمود  .5

 فاطمه عبدالرازق عبدالحميد محمد  .6

 فاطمه محمد فوزى اسماعيل  .7

 محمد محمود محمد السعدنى  .8

 محمد مصطفى السيد محمد  .9
 محمد ممدوح ابراهيم محمد غنيم  .10
 محمد نبيل محمد ابوزيد السيد  .11
 محمد هاشم محمد هاشم  .12

 محمود ابراهيم ابراهيم عبد الجواد  .13

 محمود احمد مصطفى عبد القادر  .14

 نىمحمود السيد محمد حسي  .15

 محمود سمير قرنى خليل  .16

 محمود محمد السيد عطيه  .17

 محمود محمد محمد ابراهيم  .18

 محمود محمد محمد احمد حسين  .19

 محمود محمد محمد على خليل  .20

 مريانا ايمن وفقى رياض  .21

 مريانه كمال يوسف عبيد  .22

 مريم حسن حسن تهامى صالح  .23

 مريم عبد العظيم علي سعيد علي شاهين  .24

 يم منير يوسف عطا هللامر  .25

 مريم ياسر محمد طه محمود  .26

 مصطفى احمد عفيفى حسانين  .27

 منار محمد عبدالغنى عثمان  .28

 منار مرسى محمد مرسى عروج  .29

 منال محمد عبد الفتاح شحاته  .30

 منال محمد محمد على غريب  .31

 منى رمضان غنيمى طنطاوى  .32
 منى عبدهللا عبدالمنعم امام  .33
 منى محمود السيد محمد حسين  .34

 مني جمال السيد على  .35

 مها مصطفى احمد محمد  .36

 مؤمن عصام مصطفى الفولى  .37
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 مؤمن ماهر عطية سالم  .38

 مى السيد محمد ابراهيم  .39

  مى محمد السيد  اسماعيل  .40

 مى محمد محمد مشرف  .41

 مي وليد السيد عبدالمطلب  .42

 ميار خالد طلبه محمد  .43

 د  احمد ابراهيمميران  السي  .44

 ميسره محمد السيد محمد  .45

 ناديه عبد الحليم عبد الفتاح عبد الحليم  .46

 نجاه احمد عبدالوهاب محمد عبد الوهاب  .47

 نجالء احمد محمد السيد  .48

 نجالء محمد مصيلحي ابراهيم  .49

 ندا رشدي عابدين عبدالسالم  .50

 ندا سعيد عبد هللا حسونه  .51

 جمعهندى جمعة سيدأحمد على   .52

 محمد عبدالناصر محمد محمد عطيه زهرة  .53

 محمد عبدالنبى محمد توفيق الحلوانى  .54

 محمد عزت عبدالجليل احمد  .55

 محمد على السيد على  .56

 محمد عنتر عبد هللا على  .57

 محمد فتحى محمد ابراهيم  .58
 ندى محمد رمضان محمد فرغلي  .59
 نرمين محمد عبدالعزيز محمود  .60

 الجليل سالمه محمود نعمه خيرى عبد  .61

 نهال شحاتة عبد هللا ابراهيم  .62

 نهال عبد العال حسن عبد العال  .63

 نهال على طلبه السيد موسى  .64

 نهله السيد على على البواب  .65

 نهى السيد رمضان عبد هللا عيد  .66

 هند سامى عبدالفتاح عبدالمقصود  .67

 هند يوسف عبد الحى يوسف المعناوى  .68

 مد موسى احمدهويدا احمد مح  .69

 هويدا محمد ابراهيم عطيه  .70

 وسام رمضان فؤاد عبدالعزيز وهبه  .71

 وسام عبداللطيف عبدالعزيز حماد  .72

 وفاء صالح محمد محمد  .73

 وفاء محمد حسينى على  .74

 وفاء محمد فؤاد  عباس  .75

 محمد احمد محمد احمد مسعود  .76

 محمد احمد محمد سالم  .77

 لفتاح المغربلمحمد اشرف عبدالرحمن عبدا  .78
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Group (3) Out-Patient Clinics  

 م 
  االسم

 نورا احمد عبدالحميد خضر  .1
 

 

 

 

 

 م.م اسماء على 

 م.م أحمد محمود

 م . ايناس محمد 

 م غرام محمود 

 نورا السيد على شحاته  .2

 نورا حسن محمد ابوبكر  .3

 نورا محمد سيد احمد مهدى  .4

 نوره جمال الدين محمد سطوحى  .5

 ورهان السيد ابراهيم احمد دهشانن  .6

 نيره احمد السيد محمد نجم  .7

 نيره عبد العزيز ابراهيم محمد  .8

 نيره عبدالمعطى محمد على  .9

 نيره محمود صالح احمد  .10

 نيره وجيه محمد علي عبدربه  .11

 نيهال شريف عبدالرازق موسى  .12

 هاجر امل يحى السيد  .13

 هاجر صبرى السيد عبد الصادق  .14

 اجر عبد المنعم السيد محمد االلفىه  .15

 هاجر عبده احمد السعيد خيال  .16

 هاجر يسرى محمد ابراهيم غمرى  .17

 هاله حجاج سيد احمد عطيه  .18

 هاله عيد محمد رشاد عبدالرحمن  .19

 هاله محمود احمد محمود  .20

 هاله محمود ياسين بيومى  .21

 هانم محمود محمد الشرنوبى محمد عرب  .22

 سماعيل احمدهايدى احمد ا  .23

 هايدى احمد عبدالجواد احمدابوالمجد  .24
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 هبه فوزى اسماعيل ابراهيم فرج  .25

 هبه مصطفى السيد عبدالمجيد حسين  .26

 هدى ناصر صابر جوده  .27

 هدير السيد محمد السيد  .28

 هدير صبحى عبد ربه عطية  .29

 هدير عبدالمنعم سليمان سليمان سالم  .30

 هدير محمد محمد رشاد عزازى  .31

 هدير يحى عبد الرحمن عبد الحميد  .32

 همت محمد محمد ابراهيم شعبان  .33

 محمد السيد محمد إبراهيم نجم  .34

 محمد امين ابراهيم عبده  .35

 محمد جمال شريف محمد عبد العال  .36

 محمد حسام السيد الفره  .37

 محمد حسن عبد الجواد السيد  .38

 محمد خالد محمد الهادى عطيه  .39

 حسينمحمد خالد محمود   .40

 محمد خضر خضر محمد  .41

 محمد رضا جوده السيد  .42

 محمد رضا حمزة عبد العظيم السيد  .43

 محمد رضا غريب عبد العال  .44

 هناء محمد احمد محمد عوض  .45

 هند اسامه محمد محمد السيد سليمان  .46

 ياسين فهمى فاروق فهمى يوسف  .47

 يحيى السيد السيد على النجار  .48

 يهالين محمد دياب مرس  .49

 ابراهيم السيد محمد علي  .50

 خالد محمد اسماعيل السيد معروف  .51
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 رانيا مسعد عبدالعظيم الشرقاوي  .52

 محمد عبدالحميد عبدالمعطي عبدالحميد  .53

 محمد على عبدالفتاح على العيسوى  .54

 محمد محمود عبدالحي بيومي  .55

 نجالء محمد فتحى اسماعيل  .56

 نور يوسف عبدالسالم على عطية  .57

 براهيم شريف ابراهيم ولى الدينا  .58

 ايه عبدالحميد حسن عبدالحميد  .59

 ساره محمد عوض عبدالسالم  .60

 فاطمه عبدالرحمن عطيه ابراهيم  .61

 هاله مصطفى حسنين الدسوقى الشعراوى  .62

 محمد رمضان عبداللطيف منصور  .63

 هند الشحات بركات عمر الصعيدى  .64

 محمد فتحى محمد غانم  .65

 توفيق عبد المحسن متولىمحمد متولى   .66

 محمد مجدى عبد الهادى مصطفى البرامونى  .67

 وفاء محمد محمد السيد  .68

 والء السيد منصور عوض  .69

 والء صبري عبد السالم عبدالعزيز فياض  .70

 والء ضياء الدين حسين شكر  .71

 وليد احمد عبدالعزيز بيومى  .72

 وئام اسعد على على الطحالوى  .73

 على ياسمين اشرف محمد  .74

 ياسمين جمال العرباوى المغاورى العشرى  .75

 ياسمين على جوده ابراهيم  .76

 ياسمين محمد عبدالعزيز ابراهيم  .77

 ياسمين ممدوح لطفى عطية  .78
                                                                                                                       ج 


