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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 



 تمريض االطفال قسم

   3 
 

  

Pediatric Nursing Staff 

 االساتذة: -

 ا.د/أمل محمد الدخاخنى.               )رئيس القسم(

 المدرسين: -

 د / بتعة محمود محمد

 د/ فوزية نبيل محمد

 د/ميادة محمد على

 د/ايمان ابوالعال

 د/ هبه عبدهللا

 د/ نسرين  مصباح

 د/ رشا عبداللطيف

 المدرسين المساعدين:

 فاتن السواحد/

 داليا السعيد د/

 حازم السعيد عبدالجواد د/

 / سارة احمد عبد العظيم  د/

 مروة عاطف د/

 المعيدات:

 م/ دعاء صالح

 موسىم/ هدير 

 غريبم/أميرة 

 م/ ايمان مصطفي
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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 Hrs 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. 

   رئيس القسم

الدخاخني 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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المدرسين المساعدين و  بموضوعات العملى وتوزيعها على  قائمة

:المعيدين بالقسم  

 الموضوع   اسم المحاضر

 Part 1 physical assessment فاتن السواح / د/

 Part 2 physical assessment السعيد داليا/ د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 مروة عاطفد/م . 

 Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 سارة احمد د/

  

 Oxygen Therapy For Children السعيد حازم/ د/

  Medication (part 2)        أميرة غريب/ م

   Medication (part 1) + enema مها عبدالحميد د/

 growth measurements + restrains       ابراهيم شرين  د/

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding        ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and حمد سالماأسماء /  أ.ت

Physiologic measurements (vital signs)  

Tracheostomy care & suction م/ هدير موسى   & change 

 Incubator + Care of the child with cast &splint م/ ايمان مصطفي

& traction 

   

 رئيس القسم 

 ا.د / أمل الدخاخنى



 تمريض االطفال قسم

   8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجامعيتوزيعة الطالب لشرح العملي بالكلية للعام   

(الثاني )الفصل الدراسى2020-2021   

1 
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 Rotation (1) procedure GROUP (1)   

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 

 الحضور االسم م

  ابراهيم عبدالمقصود ابراهيمساره  1

  سالي هاشم هاشم وهبه 2

  ساره حامد عزيز سعيد 3

  سعاد السيد محمد سيد 4

  ساره خاطر عبدالرحمن محمدعبدالفتاح 5

  سلوى عصمت سمير عبدالحافظ خليل 6

  ساره رضا محمود محمد 7

  سماح احمد متولى عمر 8

  ساره سعيد رشاد محمد 9

  اسماعيل محمد الشحاتسماح  10

  ساره على عبد الظاهر على حسين 11

  سمر احمد محمد محمد 12

  ساره لطفى صالح الدين عبدالواحد 13

  سمر ايهاب محمد ابراهيم عبدالدايم 14

  ساره محمد نجاتى محمدعبدالمعطى 15

  سمر سليمان يحى السيد 16

  ساره منصور احمد منصور 17

  عوض هللا جميانسمير جميان  18

  سالى اسامه صقر راغب صقر 19

  سميه طارق محمد احمد احمد الرفاعى 20

  سالى ناصف احمد ناصف احمد 21

  سميه طه محمد محمد على 22

  سها رشوان السيد امام 23

  سها عبد الرؤف احمد حسين تهامى 24
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Rotation (1) procedure GROUP (1) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 eye care + cord care + Infant bath and  28/3/2021 سالممدحا أسماء/د

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2  1/4/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 4/4/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  8/4/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 11/4/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

15/4/2021  Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

دالسعي حازم/ د/  18/4/2021 Oxygen Therapy For Children 

 & Incubator + Care of the child with cast &splint  22/4/2021 م/ ايمان مصطفي

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  25/4/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 2/5/2021 صالح دعاءد/
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Rotation (1) procedure GROUP (2) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الحضور االسم                    م

  مجدي عبده عليسهيله  1

  شاكر وليد عبدالرسول متولي 2

  شــذا محمـد ابراهيم عطيه 3

  شروق شريف عبد الرازق موسى على 4

  شروق صبرى محمد محمد عبد الرحمن 5

  شروق عبدالحكيم عطيه حسونه 6

  شروق محمد حمد هللا محمد 7

  شروق محمد على سالمه سالم 8

  السيد طعيمهشريف عبد هللا السيد  9

  شريف عبدالمعطى محمد 10

  شريف محمد رأفت عوض 11

  شفاء محمـد مصطفي ذكي 12

  شهد خالد عبد الغنى محمد جاد 13

  شيماء احمد السيد محمد 14

  شيماء احمد محمد محمد 15

  شيماء السيد عبد الرحمن محمد سليمان 16

  شيماء جمال محمد جمعه 17

  السيد عبدهللا عبدالهادىشيماء حاتم  18

  شيماء خالد محمد عبد الجواد محمد 19

  شيماء صبحى سعيد محمد محمد 20

  شيماء صبحى عبد الحميد حامد 21

  شيماء عبدهللا محمد عبدهللا 22

  شيماء  عطيه طه عبدالحميد شومان 23

  شيماء عالء السيد رياض 24
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Rotation (1) procedure GROUP (2) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2  28/3/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1  1/4/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  4/4/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 8/4/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

11/4/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children  15/4/2021 دالسعي حازم/ د/

 & Incubator + Care of the child with cast &splint 18/4/2021 مصطفي م/ ايمان

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding   22/4/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 25/4/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 2/5/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  
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Rotation (1) procedure GROUP (3) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الحضور االسم                    م

  شيماء محمد حسن ديداموني 1

  شيماء محمد طلبه السيد 2

  شيماء محمد عبد الرحمن عبد اللطيف الجندى 3

  صابرين شاهين عبدالرحمن شاهين عبداللطيف 4

  صباح ابراهيم الشحات عبد الجليل 5

  صباح محمد فتحى محمد فتوح 6

  صفاء ابوالسعود مصطفي السيد 7

  احمد محمد السيد المهدىصالح الدين السيد  8

  صالح متولى عبد الرحمن احمد 9

  صالح محمد عبد هللا محمد الباز 10

  ضياء محمد محمد أحمد ربيع 11

  طه عالء طه ابراهيم حارون 12

  عايده احمد عبدالهادي محمد 13

  عايده رضا رفعت محمود عطيه 14

  عايده زكى عبد الرحيم عمر عبد الرازق 15

  عبدالرحمن سعيد محمد حسن بكير 16

  عبدالرحمن محمد فهمى خليل 17

  عبد الرحمن محمد مرسى على مرسى 18

  عبدهللا السيد محمد محى 19

  عبد هللا محمد السيد محمد الطبيب 20

  عبد هللا محمد سالم محمد سالم 21

  عبد هللا محمد عبد الجليل محمد 22

  منصورعبد هللا محمد عوض على  23

  عبير السيد سليمان محمد 24
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Rotation (1) procedure GROUP (3) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1  28/3/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains   1/4/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 4/4/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

8/4/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 11/4/2021 دالسعي حازم/ د/

 & Incubator + Care of the child with cast &splint  15/4/2021 مصطفيم/ ايمان 

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  18/4/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization  22/4/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 25/4/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 2/5/2021 سارة احمد د/
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Rotation (1) procedure GROUP (4) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الحضور االسم                    م

  عبيــر علي محمـــد حســـن 1

  عبير محمــد السيــد ابــراهيم 2

  عثمان محمد مرسى على مرسى 3

  عزه اشرف ابراهيم محمد 4

  عزه عصام السيد احمد مبدى 5

  عطيه محمد محمد خليل 6

  عبده موسى النمر عال حافظ 7

  عال صبرى احمد السيد حسن 8

  عال مسعد شوقى حافظ محمد 9

  على ابراهيم على محمد 10

  علي عبدالحفيظ علي محمـد 11

  على نبيل ابراهيم محمود 12

  علياء عطا رشاد عواد  قورة 13

  عليه عالءالدين الهادى على 14

  عليه محمد ابراهيم علي 15

  فرحات محمد فرحات اسماعيلعمرو  16

  فادى ابراهيم نصر اسعد 17

  فارس بسيونى صبحى المتولى احمد 18

  فاطمه أحمد صالح عبدالمقصود محمد 19

  فاطمه جادهللا محمد احمد 20

  فاطمه حمدى عبد الرؤف سليمان 21

  فاطمه ربيع فتحى محمد 22

  فاطمه سعيد حسين محمد ابراهيم 23

 



 تمريض االطفال قسم

   16 
 

  

Rotation (1) procedure GROUP (4) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 growth measurements + restrains   28/3/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change  1/4/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

4/4/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 8/4/2021 دالسعي حازم د/

 & Incubator + Care of the child with cast &splint 11/4/2021 م/ ايمان مصطفي

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding   15/4/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 18/4/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and  22/4/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 25/4/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 2/5/2021 مروة عاطف/ د/
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Rotation (1) procedure GROUP (5) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الحضور االسم                    م

  فاطمه طلعت عثمان عبدالوهاب 1

  فاطمه عبد هللا السيد السيد حشاد 2

  فاطمـه عبــده السيد السواح 3

  فاطمه محمــد احمد ابراهيـم 4

  فاطمه محمد عبد الحميد محمد 5

  فاطمه نصر جوده السيد المالح 6

  ابراهيم جمعه احمدفتحيه  7

  فتحيه سعيـد محمـد محمـد 8

  فداء عيسى ابراهيم على 9

  فريد احمد عبدالفتاح احمد 10

  كرستينا امير داود موسي 11

  كرستينا عياد جرجس فرج 12

  كـريم رضا عبدالهادي عبدالفتاح 13

  كريم محمد شحاتة محمد واكد 14

  كمال خالد كمال ابراهيم 15

  الميس عطا هللا ابراهيم عبدالقادر 16

  لقاء شكرى السعيد محمد يونس 17

  لمياء محمد الصادق الصادق 18

  ليلي صابر جمعان زيدان 19

  ليلي غــريب محمـد ابراهيم 20

  ماجده ابراهيم محمد احمد 21

  ماجده صبرى محمد عبد العزيز ابراهيم 22

  محمد ابراهيم عبدالنبي سليمان 23
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Rotation (1) procedure GROUP (5) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

Tracheostomy care & suction &change  28/3/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

1/4/2021  Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 4/4/2021 دالسعي حازم/ د/

 & Incubator + Care of the child with cast &splint 8/4/2021 م/ ايمان مصطفي

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  11/4/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization  15/4/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 18/4/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2  22/4/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 25/4/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  2/5/2021 ابراهيم شرين  د/
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Rotation (1) procedure GROUP (6) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الحضور االسم                    م

  محمـد احمد ابراهيم عبدالعاطي 1

  محمد احمد اسماعيل محمد 2

  محمد احمد رمضان عطية شحاتة 3

  محمد احمد عبدالكريم عبدالرحمن 4

  محمد السعيد عبدهللا عبدالحليم على 5

  محمد السيد عبد الحليم ابراهيم 6

  امجـد طلبه احمـدمحمـد  7

  محمد جمال عبد العزيز مرسي حسانين 8

  محمد جمال عبد المنعم خضيرى 9

  محمــد حاكـم السيــد حسين 10

  محمد خالد محمد كامل عبد الفتاح 11

  محمد ربيع محمد خليل 12

  محمد رجب حسن ديدامونى حسن 13

  محمد رضا احمد احمد خضر 14

  ابراهيم عبد الكريممحمد سعد  15

  محمد سعيد حسن عطيه محمد 16

  محمد سعيد عبد هللا ابراهيم ابراهيم 17

  محمد سليمان على السيد 18

  محمد صابر عبد المقصود صابر 19

  محمد عبدالقادر الدمرداش ابراهيم 20

  محمد عبدهللا عبدالحميد حسين 21

  محمد عبدالمنعم عبدالفتاح محمد 22

  محمد عبدالناصر عبدالمغنى  حسن 23
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Rotation (1) procedure GROUP (6) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

28/3/2021  Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children  1/4/2021 دالسعي حازم د/

 & Incubator + Care of the child with cast &splint 4/4/2021 م/ ايمان مصطفي

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  8/4/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 11/4/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and  15/4/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 18/4/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1  22/4/2021 مروة عاطف د/

 growth measurements + restrains  25/4/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 2/5/2021 م/ هدير موسى      
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من  

 الفترة الصباحية التاريخ

Group (7) +(8) +(9) 

 الفترة المسائية

Group (10)+(11)+(12) 

 ناسماء المشرفي البحث اسماء المشرفين البحث

28/3/2021  Part 1 of physical 

assessment  

 Part 2 of physical   فاتن السواح د/

assessment 

   داليا الشيخ  د/

 

1/4/2021  Part 1 of physical 

assessment 

 Part 2 of physical   فاتن السواح د/

assessment 

   داليا الشيخ  د/

 

4/4/2021 Hyperbilirubinemia 

 

 Hyperbilirubinemia   فاتن السواح د/

 

   فاتن السواح د/

8/4/2021 Toddlers and school 

problems 

   داليا الشيخ  د/

 

Toddlers and school 

problems 

   داليا الشيخ  د/

 

11/4/2021 Handicapping /فاتن السواح د  

 

Handicapping /فاتن السواح د  

 

15/4/2021  Infant of diabetic 

mother 

 

Adolescents' 

problems 

سارة  د/

  عبدالعظيم

 

 داليا الشيخ    د/

Adole2scents' 

problems 

Infant of diabetic 

mother 

   داليا الشيخ  د/

سارة  د/

 عبدالعظيم  

18/4/2021 Accident prevention /مروة عاطف د   

 

Accident prevention /مروة عاطف د   

 

22/4/2021  Respiratory distress 

 

   حازم السعيد  د/

 

Respiratory distress 

 

   حازم السعيد د/

25/4/2021 Physical and 

neurological 

assessment of 

newborn 

 Physical and   حازم السعيد د/

neurological 

assessment of 

newborn 

   حازم السعيد د/

2/5/2021 Exam 
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS Group (7) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 البحث الحضور االسم م

 Hyperbilirubinemia  محمد عصام محمد تهامى 1

 
  محمد عماد محمد علي السيد 2

  محمد فتحى محمد السعيد محمد عبد العزيز 3

  محمد مجدى زكى محمد معوض 4

  محمد محسوب محمد السيد على عيسى 5

  محمد محمود احمد محمود اسماعيل 6

  محمـد محمود امين عبدالرحمن 7

  محمد مختار محمود امام 8

  محمد نبيل محمود عوض 9

 Toddlers and school  محمــد هاني ثابت محمــد 10

problems 11 محمود ابراهيم محمودي سعد حجازي  

  محمود احمد الرفاعى عبد الرحيم 12

  محمود بشرى احمد اسماعيل 13

  محمود جمال عابدين امين 14

  محمود جمال عبد الفتاح غريب محمد 15

  محمود حسن فتحى عبد الحميد أحمد 16

  محمود عامر فتحى عبد العزيز عامر المغربل 17

  محمود لؤى محمود ابراهيم 18

 Handicapping  محمود محسن محمد محمد 19

  مروه احمد ابراهيم الدسوقي 20 

  مروه نادي يوسف علي 21

  مريم جمال محمد المهدى بدران 22

  سيد احمد عبد الهادى محرممريم عالء  23
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS Group (8) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 البحث الحضور االسم م

 Handicapping  مريم محمد محمود محمد سيد احمد 1

  مصطفى عبد النبى عبد الحميد عيسي 2

  مصطفى محمد عبد المحسن جمعه 3

  مصطفى محمود عبد المجيد محمد الشامى 4

 'Adolescents  معاذ محمد عثمان السيد 5

problems 6 منار عصام السيد ابراهيم ابوزيد  

  منار محمد عبد الحميد محمد احمد 7

  منار ياسر عبدالعال فرج 8

  منال رضا عوض يونس حسانين 9

  منال محمـد عبدالعال ابراهيم 10

  منى امام امام طلبة االمام 11

  منى رفعت عبدالحليم على على 12

  منى عبدالبديع ابراهيم محمد 13

 Physical and  منى محمد احمد عبد هللا الدعبس 14

neurological 

assessment of 

newborn 

  منى محمد حسن عبدالهادى 15

  مها متولى ابراهيم سليمان 16

  زكــريا محمدمــؤمن رضا  17

  مى السيد محمد ابراهيم محمد 18

  مياده خالد حامد عبدالحميد 19

  مياده طلعـت احمـد تـوفيـق 20

  ميار محمد الشبراوى محمود حسن 21

  مينا جمال فؤاد إبراهيم رزق هللا 22

 Infant of diabetic  نادين اشرف فتحى حسن عطيه 23

mother 
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS Group (9) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 البحث الحضور االسم م

 Infant of diabetic  ناديه اسماعيل عوض عطيه 1

mother 

 
  ناديه فاتح حسـن امين 2

  نجفه السيد عطيه عبدهللا 3

  نجالء زكى على احمد 4

  نجالء عادل حسين محمد 5

  ندا رضا صالح عبدالمقصود 6

  ندا محمد فهمى محمد 7

  ندا  هشام السيد عبدالحميد الجندى 8

 Respiratory  ندى عاطف متولى السيد سعدون 9

distress 

 
  ندى عبد الفتاح عبد الفتاح سالمه حسن 10

  ندى عبد المعبود محمد البغدادى 11

  ندى عبده محمد محمد حسن عيسى 12

  ندى فتحى سليم ابومسلم محمد 13

  ندى محمد خطابى عبد الحميد 14

  ندي محمد عبده محمود 15

  نرمين احمد محمد جالل 16

  نرمين السيد امين موسى عباس 17

 Accident  نسمه السعيد عبدالوهاب محمود 18

prevention 19 نسمه رضا السيد احمد  

  السيدنشوى محمد عبدهللا  20

  نهله سعيد جوده السيد سليمان 21

  نهله عادل عبدالرؤف احمد 22

  نهى عبد الحميد عطيه محمد عطيه 23
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS Group (10)  

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 المسائيةالفترة 

 البحث الحضور االسم م

 Hyperbilirubinemia  نهى محمد على عبد القادر 1

 
  نواره رضوان رمضان محمد جمعه 2

  نور ابراهيم محمد مجلي 3

  نورا حسام حامد السيد محمد 4

  نورا على احمد احمد رقبه 5

  نورا عمر عمر مصطفى 6

  نورا فهمي محمود فهمي 7

  محمد عبد العزيز سليماننورا  8

  نورا مسعد ابراهيم محمد 9

 Toddlers and school  نوران جابر جابر عبد العظيم حسن 10

problems 11 نورهان ثروت عكاشه عبد ربه  

  نورهان سامح محمد مدبولى 12

  نورهان سعيد زكي محمد محمد يوسف 13

  نورهان طلبه محمد احمد 14

  عصام محمد على المسلمانىنورهان  15

  نــورهان محمد احمد ابـوزيد 16

  نيره خالد محمد ابراهيم 17

  نيره شريف صابر شريف احمد المشد 18

 Handicapping  هاجر الصادق علي الصادق محمد 19

  هاجر سعيد احمد عبدهللا 20 

  هاجر محمود محمد محمد حماد 21

  السيدهاله جمال ابراهيم  22

  هانم احمد محمد الزعفرانى 23
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS   Group (11) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 المسائيةالفترة 

 البحث الحضور االسم م

 Handicapping  هانى عوض ابراهيم حسن 1

  هايدي سعيد عبده ابراهيم 2 

  هبــه جمال خطاب غـريب 3

  هبه سمير حسين احمد هديه 4

 Adolescents' problems  هبه صالح ابراهيم عبد الرحمن المالح 5

  هبه صالح عبده علي على 6 

  عليوه على حسنهبه عباس  7

  هبه على اسماعيل عبد السالم 8

  هبه محمود ابراهيم الدسوقى مصطفى 9

  هبه محمود السيد محمود فرج 10

  هدى السيد سويلم سليمان 11

  هـدي رضا عطا سليمان 12

  هدى سامى السيد ابراهيم سعد 13

 Physical and neurological  هدى سمير سعد سعد ابو العنين 14

assessment of newborn 

 
  هدى محمد عبدالغنى حامد 15

  هـدير ابـراهيم السيــد احمـد 16

  هدير إيهاب حمدى أحمد 17

  هناء فتحى عبدالعزيز عباس 18

  هناء محمد محمد على 19

  هند محمد السيد محمد رباع 20

  البرماوىهند محمد فتحى ابراهيم عبدالمجيد  21

  هنـــد محمود جميــل السيـد 22

 Infant of diabetic mother  هند مصطفي محمود شحاته 23
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ROTATION (1) ASSIGNMENTS Group (12) 

 5/2021/ 2الي  28/3/2021في الفترة من 

 المسائيةالفترة 

 البحث الحضور االسم م

 Infant of diabetic  هند وائل عبد الوهاب عطيه عبد اللطيف 1

mother 

 
  هويدا محمد عبد هللا السيد عبدالرحمن 2

  وسام محمد ابراهيم عبدالعال 3

  وفاء رضا عطية مصطفى 4

  وفاء محمـد عبدهللا محمـد 5

  وفاء محمد محمد محمودى 6

  والء عادل عبد الحفيظ عطيه محمود 7

  والء نور الدين محمد المحسوبي 8

 Respiratory  يارا محمد حسن محمود 9

distress 

 
  ياسمين اسالم شعبان على ابراهيم 10

  ياسمين السيـد علي محمـد 11

  ياسمين حسن عبد الرحمن حسن 12

  ياسمين خا لد جمال الدين محمود 13

  ياسمين رجب موسى دياب 14

  ياسمين عاطف ابراهيم حسنين 15

  ياسمين عبدالمنعم محمد محمد 16

  ياسمين كمال طلبه عبدالدايم 17

 Accident  ياسمين محمد ابراهيم الدسوقى احمدى 18

prevention 19 ياسمين نبيل عبد العزيز محمد محمد مصطفى  

  يسرا نصر رفاعى نصر عطيه 20

  يونس جميل يونس عبده فج النور 21

  مى مجدى محمود عبدالحميد رمضان 22

  ندا يحيى رشاد عبدالمقصود 23
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 Rotation (2) procedure GROUP (10)   

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الحضور االسم م

  نهى محمد على عبد القادر 1

  نواره رضوان رمضان محمد جمعه 2

  نور ابراهيم محمد مجلي 3

  نورا حسام حامد السيد محمد 4

  نورا على احمد احمد رقبه 5

  نورا عمر عمر مصطفى 6

  نورا فهمي محمود فهمي 7

  نورا محمد عبد العزيز سليمان 8

  ابراهيم محمدنورا مسعد  9

  نوران جابر جابر عبد العظيم حسن 10

  نورهان ثروت عكاشه عبد ربه 11

  نورهان سامح محمد مدبولى 12

  نورهان سعيد زكي محمد محمد يوسف 13

  نورهان طلبه محمد احمد 14

  نورهان عصام محمد على المسلمانى 15

  نــورهان محمد احمد ابـوزيد 16

  محمد ابراهيمنيره خالد  17

  نيره شريف صابر شريف احمد المشد 18

  هاجر الصادق علي الصادق محمد 19

  هاجر سعيد احمد عبدهللا 20

  هاجر محمود محمد محمد حماد 21

  هاله جمال ابراهيم السيد 22

  هانم احمد محمد الزعفرانى 23
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Rotation (2) procedure GROUP (10) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 eye care + cord care + Infant bath and 6/5/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 9/5/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 16/5/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  20/5/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 23/5/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

27/5/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

دالسعي حازم/ د/  30/5/2021 Oxygen Therapy For Children 

 & Incubator + Care of the child with cast &splint 3/6/2021 م/ ايمان مصطفي

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  6/6/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 10/6/2021 صالح دعاءد/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمريض االطفال قسم

   31 
 

  

 

Rotation (2) procedure GROUP (11) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة الصباحية

 الحضور االسم                    م

  هانى عوض ابراهيم حسن 1

  هايدي سعيد عبده ابراهيم 2

  هبــه جمال خطاب غـريب 3

  هبه سمير حسين احمد هديه 4

  هبه صالح ابراهيم عبد الرحمن المالح 5

  هبه صالح عبده علي على 6

  هبه عباس عليوه على حسن 7

  هبه على اسماعيل عبد السالم 8

  مصطفىهبه محمود ابراهيم الدسوقى  9

  هبه محمود السيد محمود فرج 10

  هدى السيد سويلم سليمان 11

  هـدي رضا عطا سليمان 12

  هدى سامى السيد ابراهيم سعد 13

  هدى سمير سعد سعد ابو العنين 14

  هدى محمد عبدالغنى حامد 15

  هـدير ابـراهيم السيــد احمـد 16

  هدير إيهاب حمدى أحمد 17

  فتحى عبدالعزيز عباسهناء  18

  هناء محمد محمد على 19

  هند محمد السيد محمد رباع 20

  هند محمد فتحى ابراهيم عبدالمجيد البرماوى 21

  هنـــد محمود جميــل السيـد 22

  هند مصطفي محمود شحاته 23
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Rotation (2) procedure GROUP (11) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة الصباحية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 6/5/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 9/5/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  16/5/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 20/5/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

23/5/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 27/5/2021 دالسعي حازم/ د/

 Incubator + Care of the child with cast &splint 30/5/2021 م/ ايمان مصطفي

& traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  3/6/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 6/6/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 10/6/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  
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Rotation (2) procedure GROUP (12) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 الحضور االسم                    م

  اللطيفهند وائل عبد الوهاب عطيه عبد  1

  هويدا محمد عبد هللا السيد عبدالرحمن 2

  وسام محمد ابراهيم عبدالعال 3

  وفاء رضا عطية مصطفى 4

  وفاء محمـد عبدهللا محمـد 5

  وفاء محمد محمد محمودى 6

  والء عادل عبد الحفيظ عطيه محمود 7

  والء نور الدين محمد المحسوبي 8

  يارا محمد حسن محمود 9

  ياسمين اسالم شعبان على ابراهيم 10

  ياسمين السيـد علي محمـد 11

  ياسمين حسن عبد الرحمن حسن 12

  ياسمين خا لد جمال الدين محمود 13

  ياسمين رجب موسى دياب 14

  ياسمين عاطف ابراهيم حسنين 15

  ياسمين عبدالمنعم محمد محمد 16

  ياسمين كمال طلبه عبدالدايم 17

  ياسمين محمد ابراهيم الدسوقى احمدى 18

  ياسمين نبيل عبد العزيز محمد محمد مصطفى 19

  يسرا نصر رفاعى نصر عطيه 20

  يونس جميل يونس عبده فج النور 21

  مى مجدى محمود عبدالحميد رمضان 22

  ندا يحيى رشاد عبدالمقصود 23
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Rotation (2) procedure GROUP (12) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة الصباحية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 6/5/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  9/5/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 16/5/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

20/5/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 23/5/2021 دالسعي حازم/ د/

 Incubator + Care of the child with cast &splint 27/5/2021 م/ ايمان مصطفي

& traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  30/5/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 3/6/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 6/6/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 10/6/2021 سارة احمد د/
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Rotation (2) procedure GROUP (7) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة المسائية

 الحضور االسم                    م

  عصام محمد تهامى محمد 1

  محمد عماد محمد علي السيد 2

  محمد فتحى محمد السعيد محمد عبد العزيز 3

  محمد مجدى زكى محمد معوض 4

  محمد محسوب محمد السيد على عيسى 5

  محمد محمود احمد محمود اسماعيل 6

  محمـد محمود امين عبدالرحمن 7

  محمد مختار محمود امام 8

  محمود عوضمحمد نبيل  9

  محمــد هاني ثابت محمــد 10

  محمود ابراهيم محمودي سعد حجازي 11

  محمود احمد الرفاعى عبد الرحيم 12

  محمود بشرى احمد اسماعيل 13

  محمود جمال عابدين امين 14

  محمود جمال عبد الفتاح غريب محمد 15

  محمود حسن فتحى عبد الحميد أحمد 16

  فتحى عبد العزيز عامر المغربلمحمود عامر  17

  محمود لؤى محمود ابراهيم 18

  محمود محسن محمد محمد 19

  مروه احمد ابراهيم الدسوقي 20

  مروه نادي يوسف علي 21

  مريم جمال محمد المهدى بدران 22

  مريم عالء سيد احمد عبد الهادى محرم 23
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Rotation (2) procedure GROUP (7) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة المسائية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 growth measurements + restrains  6/5/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 9/5/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

16/5/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 20/5/2021 دالسعي حازم/ د/

 Incubator + Care of the child with cast &splint 23/5/2021 م/ ايمان مصطفي

& traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  27/5/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 30/5/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 3/6/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 6/6/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 10/6/2021 مروة عاطف/ د/
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Rotation (2) procedure GROUP (8) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة المسائية

 الحضور االسم                    م

  مريم محمد محمود محمد سيد احمد 1

  مصطفى عبد النبى عبد الحميد عيسي 2

  مصطفى محمد عبد المحسن جمعه 3

  مصطفى محمود عبد المجيد محمد الشامى 4

  معاذ محمد عثمان السيد 5

  منار عصام السيد ابراهيم ابوزيد 6

  منار محمد عبد الحميد محمد احمد 7

  منار ياسر عبدالعال فرج 8

  منال رضا عوض يونس حسانين 9

  منال محمـد عبدالعال ابراهيم 10

  منى امام امام طلبة االمام 11

  منى رفعت عبدالحليم على على 12

  منى عبدالبديع ابراهيم محمد 13

  منى محمد احمد عبد هللا الدعبس 14

  منى محمد حسن عبدالهادى 15

  مها متولى ابراهيم سليمان 16

  مــؤمن رضا زكــريا محمد 17

  مى السيد محمد ابراهيم محمد 18

  مياده خالد حامد عبدالحميد 19

  مياده طلعـت احمـد تـوفيـق 20

  ميار محمد الشبراوى محمود حسن 21

  مينا جمال فؤاد إبراهيم رزق هللا 22

  نادين اشرف فتحى حسن عطيه 23
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Rotation (2) procedure GROUP (8) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة المسائية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

Tracheostomy care & suction &change 6/5/2021 م/ هدير موسى      

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

9/5/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 16/5/2021 دالسعي حازم/ د/

 & Incubator + Care of the child with cast &splint 20/5/2021 م/ ايمان مصطفي

traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  23/5/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 27/5/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 30/5/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 3/6/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 6/6/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  10/6/2021 ابراهيم شرين  د/
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Rotation (2) procedure GROUP (9) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 الفترة المسائية

 الحضور االسم                    م

  ناديه اسماعيل عوض عطيه 1

  ناديه فاتح حسـن امين 2

  نجفه السيد عطيه عبدهللا 3

  نجالء زكى على احمد 4

  نجالء عادل حسين محمد 5

  رضا صالح عبدالمقصودندا  6

  ندا محمد فهمى محمد 7

  ندا  هشام السيد عبدالحميد الجندى 8

  ندى عاطف متولى السيد سعدون 9

  ندى عبد الفتاح عبد الفتاح سالمه حسن 10

  ندى عبد المعبود محمد البغدادى 11

  ندى عبده محمد محمد حسن عيسى 12

  ندى فتحى سليم ابومسلم محمد 13

  ندى محمد خطابى عبد الحميد 14

  ندي محمد عبده محمود 15

  نرمين احمد محمد جالل 16

  نرمين السيد امين موسى عباس 17

  نسمه السعيد عبدالوهاب محمود 18

  نسمه رضا السيد احمد 19

  نشوى محمد عبدهللا السيد 20

  نهله سعيد جوده السيد سليمان 21

  احمدنهله عادل عبدالرؤف  22

  نهى عبد الحميد عطيه محمد عطيه 23

24   
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Rotation (2) procedure GROUP (9) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة المسائية

 الموضوع التاريخ اسم المحاضر

 - مها عبدالحميد د/

 أميرة غريبم/ 

6/5/2021 Medication (part 1) + enema  - Medication (part 

2) 

 Oxygen Therapy For Children 9/5/2021 دالسعي حازم/ د/

 Incubator + Care of the child with cast &splint 16/5/2021 م/ ايمان مصطفي

& traction 

      , Infant Feeding (bottle feeding .gavage  feeding  20/5/2021 ة رضاأمير د/

gastrostomy feeding )                       

 Colostomy +urinary bladder catheterization 23/5/2021 صالح دعاءد/

 eye care + cord care + Infant bath and 27/5/2021 سالممدحا أسماءد/

Physiologic measurements (vital signs)  

  Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 30/5/2021 سارة احمد د/

 ` Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 3/6/2021 مروة عاطف/ د/

 growth measurements + restrains  6/6/2021 ابراهيم شرين  د/

Tracheostomy care & suction &change 10/6/2021 م/ هدير موسى      
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ROTATION (2) ASSIGNMENTS 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من  

 

 الفترة الصباحية التاريخ

Group (4) +(5) +(6) 

 الفترة المسائية

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

 ناسماء المشرفي البحث اسماء المشرفين البحث

6/5/2021 Part 1 of physical 

assessment  

 Part 2 of physical   فاتن السواح د/

assessment 

   داليا الشيخ  د/

 

9/5/2021 Part 1 of physical 

assessment 

 Part 2 of physical   فاتن السواح د/

assessment 

   داليا الشيخ  د/

 

16/5/2021 Hyperbilirubinemia 

 

 Hyperbilirubinemia   فاتن السواح د/

 

   فاتن السواح د/

20/5/2021 Toddlers and school 

problems 

   داليا الشيخ  د/

 

Toddlers and school 

problems 

   داليا الشيخ  د/

 

23/5/2021 Handicapping /فاتن السواح د  

 

Handicapping /فاتن السواح د  

 

27/5/2021 Infant of diabetic 

mother 

 

Adolescents' 

problems 

سارة  د/

  عبدالعظيم

 

 داليا الشيخ    د/

Adole2scents' 

problems 

Infant of diabetic 

mother 

   داليا الشيخ  د/

سارة  د/

 عبدالعظيم  

30/5/2021 Accident prevention /مروة عاطف د   

 

Accident prevention /مروة عاطف د   

 

3/6/2021 Respiratory distress 

 

   حازم السعيد  د/

 

Respiratory distress 

 

   حازم السعيد د/

6/6/2021 Physical and 

neurological 

assessment of 

newborn 

 Physical and   حازم السعيد د/

neurological 

assessment of 

newborn 

   حازم السعيد د/

10/6/2021 Exam 
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ROTATION (2) ASSIGNMENTS Group (4) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 البحث الحضور االسم م

 Hyperbilirubinemia  عبيــر علي محمـــد حســـن 1

 
  عبير محمــد السيــد ابــراهيم 2

  عثمان محمد مرسى على مرسى 3

  عزه اشرف ابراهيم محمد 4

  عزه عصام السيد احمد مبدى 5

  عطيه محمد محمد خليل 6

  النمرعال حافظ عبده موسى  7

  عال صبرى احمد السيد حسن 8

  عال مسعد شوقى حافظ محمد 9

 Toddlers and school  على ابراهيم على محمد 10

problems 11 علي عبدالحفيظ علي محمـد  

  على نبيل ابراهيم محمود 12

  علياء عطا رشاد عواد  قورة 13

  عليه عالءالدين الهادى على 14

  محمد ابراهيم عليعليه  15

  عمرو فرحات محمد فرحات اسماعيل 16

  فادى ابراهيم نصر اسعد 17

  فارس بسيونى صبحى المتولى احمد 18

 Handicapping  فاطمه أحمد صالح عبدالمقصود محمد 19

  فاطمه جادهللا محمد احمد 20 

  فاطمه حمدى عبد الرؤف سليمان 21

  محمدفاطمه ربيع فتحى  22

  فاطمه سعيد حسين محمد ابراهيم 23
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ROTATION (2) ASSIGNMENTS Group (5) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة الصباحية

 البحث الحضور االسم م

 Handicapping  فاطمه طلعت عثمان عبدالوهاب 1

  فاطمه عبد هللا السيد السيد حشاد 2

  السواح فاطمـه عبــده السيد 3

  فاطمه محمــد احمد ابراهيـم 4

 Adolescents' problems  فاطمه محمد عبد الحميد محمد 5

  فاطمه نصر جوده السيد المالح 6

  فتحيه ابراهيم جمعه احمد 7

  فتحيه سعيـد محمـد محمـد 8

  فداء عيسى ابراهيم على 9

  فريد احمد عبدالفتاح احمد 10

  امير داود موسيكرستينا  11

  كرستينا عياد جرجس فرج 12

  كـريم رضا عبدالهادي عبدالفتاح 13

 Physical and neurological  كريم محمد شحاتة محمد واكد 14

assessment of newborn 15 كمال خالد كمال ابراهيم  

  الميس عطا هللا ابراهيم عبدالقادر 16

  يونسلقاء شكرى السعيد محمد  17

  لمياء محمد الصادق الصادق 18

  ليلي صابر جمعان زيدان 19

  ليلي غــريب محمـد ابراهيم 20

  ماجده ابراهيم محمد احمد 21

  ماجده صبرى محمد عبد العزيز ابراهيم 22

 Infant of diabetic mother  محمد ابراهيم عبدالنبي سليمان 23

 
24   
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ROTATION (2) ASSIGNMENTS Group (6) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 الفترة الصباحية

 البحث الحضور االسم م

 Infant of diabetic mother  محمـد احمد ابراهيم عبدالعاطي 1

 
  محمد احمد اسماعيل محمد 2

  محمد احمد رمضان عطية شحاتة 3

  محمد احمد عبدالكريم عبدالرحمن 4

  محمد السعيد عبدهللا عبدالحليم على 5

  محمد السيد عبد الحليم ابراهيم 6

  محمـد امجـد طلبه احمـد 7

  محمد جمال عبد العزيز مرسي حسانين 8

 Respiratory distress  محمد جمال عبد المنعم خضيرى 9

 
  محمــد حاكـم السيــد حسين 10

  محمد خالد محمد كامل عبد الفتاح 11

  محمد ربيع محمد خليل 12

  محمد رجب حسن ديدامونى حسن 13

  محمد رضا احمد احمد خضر 14

  محمد سعد ابراهيم عبد الكريم 15

  محمد سعيد حسن عطيه محمد 16

  محمد سعيد عبد هللا ابراهيم ابراهيم 17

 Accident prevention  محمد سليمان على السيد 18

  عبد المقصود صابرمحمد صابر  19

  محمد عبدالقادر الدمرداش ابراهيم 20

  محمد عبدهللا عبدالحميد حسين 21

  محمد عبدالمنعم عبدالفتاح محمد 22

  محمد عبدالناصر عبدالمغنى  حسن 23

24   
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ROTATION (2) ASSIGNMENTS Group (1)  

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 المسائيةالفترة 

 البحث الحضور االسم م

 Hyperbilirubinemia  ساره ابراهيم عبدالمقصود ابراهيم 1

 
  سالي هاشم هاشم وهبه 2

  ساره حامد عزيز سعيد 3

  سعاد السيد محمد سيد 4

  ساره خاطر عبدالرحمن محمدعبدالفتاح 5

  سلوى عصمت سمير عبدالحافظ خليل 6

  محمدساره رضا محمود  7

  سماح احمد متولى عمر 8

   ساره سعيد رشاد محمد 9

Toddlers and school 

problems 

  سماح اسماعيل محمد الشحات 10

  ساره على عبد الظاهر على حسين 11

  سمر احمد محمد محمد 12

  ساره لطفى صالح الدين عبدالواحد 13

  سمر ايهاب محمد ابراهيم عبدالدايم 14

  ساره محمد نجاتى محمدعبدالمعطى 15

  سمر سليمان يحى السيد 16

  ساره منصور احمد منصور 17

  سمير جميان عوض هللا جميان 18

 Handicapping  سالى اسامه صقر راغب صقر 19

  سميه طارق محمد احمد احمد الرفاعى 20 

  سالى ناصف احمد ناصف احمد 21

  علىسميه طه محمد محمد  22

  سها رشوان السيد امام 23

  سها عبد الرؤف احمد حسين تهامى 24



 تمريض االطفال قسم

   46 
 

  

ROTATION (2) ASSIGNMENTS Group (2) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 

 

 الفترة المسائية

 البحث الحضور االسم م

 Handicapping  سهيله مجدي عبده علي 1

  شاكر وليد عبدالرسول متولي 2

  محمـد ابراهيم عطيه شــذا 3

   شروق شريف عبد الرازق موسى على 4

Adolescents' problems 5 شروق صبرى محمد محمد عبد الرحمن  

  شروق عبدالحكيم عطيه حسونه 6

  شروق محمد حمد هللا محمد 7

  شروق محمد على سالمه سالم 8

  شريف عبد هللا السيد السيد طعيمه 9

  عبدالمعطى محمدشريف  10

  شريف محمد رأفت عوض 11

  شفاء محمـد مصطفي ذكي 12

   شهد خالد عبد الغنى محمد جاد 13

Physical and neurological 

assessment of newborn 

  شيماء احمد السيد محمد 14

  شيماء احمد محمد محمد 15

  شيماء السيد عبد الرحمن محمد سليمان 16

  جمال محمد جمعه شيماء 17

  شيماء حاتم السيد عبدهللا عبدالهادى 18

  شيماء خالد محمد عبد الجواد محمد 19

  شيماء صبحى سعيد محمد محمد 20

  شيماء صبحى عبد الحميد حامد 21

 Infant of diabetic mother  شيماء عبدهللا محمد عبدهللا 22

 
  شيماء  عطيه طه عبدالحميد شومان 23

  شيماء عالء السيد رياض 24
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ROTATION (2) ASSIGNMENTS Group (3) 

 6/2021/ 10الي  6/5/2021في الفترة من 
 الفترة المسائية

 رئيس القسم                                                               

 ا.د/ امل محمد الدخاخني

 

 البحث الحضور االسم م

 Infant of diabetic mother  شيماء محمد حسن ديداموني 1

 
  شيماء محمد طلبه السيد 2

  اللطيف الجندىشيماء محمد عبد الرحمن عبد  3

  صابرين شاهين عبدالرحمن شاهين عبداللطيف 4

  صباح ابراهيم الشحات عبد الجليل 5

  صباح محمد فتحى محمد فتوح 6

   صفاء ابوالسعود مصطفي السيد 7

Respiratory distress 

 
  صالح الدين السيد احمد محمد السيد المهدى 8

  صالح متولى عبد الرحمن احمد 9

  صالح محمد عبد هللا محمد الباز 10

  ضياء محمد محمد أحمد ربيع 11

  طه عالء طه ابراهيم حارون 12

  عايده احمد عبدالهادي محمد 13

  عايده رضا رفعت محمود عطيه 14

  عايده زكى عبد الرحيم عمر عبد الرازق 15

 Accident prevention  عبدالرحمن سعيد محمد حسن بكير 16

  عبدالرحمن محمد فهمى خليل 17

  عبد الرحمن محمد مرسى على مرسى 18

  عبدهللا السيد محمد محى 19

  عبد هللا محمد السيد محمد الطبيب 20

  عبد هللا محمد سالم محمد سالم 21

  عبد هللا محمد عبد الجليل محمد 22

  عبد هللا محمد عوض على منصور 23

  عبير السيد سليمان محمد 24


