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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. 

 

 

  

Pediatric Course  

   Course description 

General objectives 
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Pediatric Nursing Staff 

 االساتذة: -

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

 المدرسٌن: -

 د/ بتعة محمود محمد

 د/ فوزٌة نبٌل محمد

 المدرسٌن المساعدٌن: -

 م.م/اٌمان محمود أبو العال

 م.م/مٌادة محمد على

 م.م/هبة عبد هللا

 م.م/نسرٌن مصباح

 م.م/ فاتن السواح

 م.م/ دالٌا السعٌد

 م.م/ اٌمان السٌد عبدهللا

 م.م/ حازم السعٌد عبدالجواد
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 المعٌدات:

 م/ سارة أحمد عبدالعظٌم

 م/ مروة عاطف

 م/ دعاء صالح
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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 

Da

te 

By 

 Pediatric Nursing & Role of Pediatric 
Nurse 

 Nursery School &  Play in Life of The 
Child 

3h. 
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 Growth and Development of Infant and 
Children 

6h. 

 Nutrition of Infant and Children 3h. 

 Stress and Hospitalization 3h. 

 Nursing Management of Premature Infant 3h. 

 Malnutrition 3h. 

 Nursing Management of Children with 
Respiratory System Disorders 

3h. 

 Nursing Management of Gastrointestinal 
Disorders 

3h. 

 Nursing Management of Children with 
CardiovascularDisorders 

3h. 

 Nursing Management of Children with 
Blood Disorders 

3h. 

 Nursing Management of Endocrine 
Disorders 

3h. 

 Nursing Management of Urinary System 
Disorders 

3h. 

 Nursing Management of Central Nervous 
System Disorders 

3h. 
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 Nursing Management of Children with 
Gastrointestinal Anomalies 

3h. 

 Skin and Parasites 3h. 

 Nursing Management of Children with 
Common Communicable Diseases 

 

 Immunization 3h. 

 Child Rearing Practice & The Child Rights 3h. 
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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  
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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  18 
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المدرسٌن المساعدٌن و المعٌدٌن  بموضوعات العملى وتوزٌعها على   قائمة

 بالقسم

 المحاضراسم 

 

 الموضوع

 Restraints + Enema م . م / فاتن السواح

 Gastrostomy م / سارة أحمد 

 Oxygen Therapy For Children أ.ت/ مها عبدالحمٌد

 Part 2 physical assessment م.م / اٌمان ابوالعال

 Part 1 physical assessment هبه عبدهللا م.م / 

 Medication (part 2) م.م/ حازم السعٌد 

 Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 1 م/ اٌمان السٌد .م 

 Infant bath + eye care + cord care and ابراهٌم أ.ت/ شرٌن 

Physiologic measurements (vital signs) 

 Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)  part 2 نسرٌن مصباح م.م / 

 Medication (part 1) Tracheostomy care + Change     رضا أ.ت/ أمٌرة

 Colostomy م.م/ دالٌا السعٌد

  Infant feeding (bottle + gavage ) أ.ت/ أسماء محمد سالم

 Catheter + suction from tracheostomy م/ مروة عاطف

 Growth measurement م/ دعاء صالح

  Neonatal Incubator Care أ.ت/ فاتن محمدى
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قائمة بأسماء المدرسٌن المساعدٌن و المعٌدٌن و توزٌعهم فً أماكن 

 العملً

 المكان الوظٌفة االسم م

1 
 هبه عبد هللام . م /

 

مدرس 

 مساعد

 مستشفى العام )محضن وعناٌة(

 معمل  معٌد م/ مروة عاطف 2

 مستشفى العام )محضن وعناٌة( معٌد م/ دعاء صالح 3

4 
مدرس  م.م / اٌمان محمود ابوالعال

 مساعد

Assignment 

5 
مدرس  نسرٌن مصباح   م.م / 

 مساعد

 معمل

 مستشفى األطفال بصدناوى اخصائى أ.ت / أسماء  احمد سالم 6

7 
م/ حازم السعٌد م.

 عبدالجواد

مدرس 

 مساعد

Assignment 

 مستشفى األطفال بصدناوى اخصائى ابراهٌم أ.ت/ شرٌن  8

 مستشفى األطفال بصدناوى معٌد سارة أحمد عبدالعظٌم م/ 9

 مستشفى األطفال بصدناوى اخصائى أ.ت/ أمٌرة رضا 11

11 

 مستشفى األطفال بصدناوى اخصائى مها عبدالحمٌد أ.ت/

11 
مدرس  م.م/ دالٌا السعٌد

 مساعد

 مستشفى الجامعة  العٌادات الخارجٌة
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11 

   

 

 م.م/ فاتن السواح

 

 

مدرس 

 مساعد

 

 

 

 مستشفى الجامعة العٌادات الخارجٌة

14 
مدرس  اٌمان عبد هللام.م / 

 مساعد

Assignment 

 مستشفى الجامعة العٌادات الخارجٌة اخصائى أ.ت/ فاتن المحمدى 15
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 توزٌعة الطالب لشرح العملً بالكلٌة للعام الجامعً

(الثانً )الفصل الدراسى 1118/  1117   

1 
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 Rotation (1) procedure    

Group (1) 

               

 االسم م

 دٌنا محمد السٌد ابراهٌم 1
 رانا رجب حسن دٌدامونى 1
 راندا ابراهٌم محمد ابراهٌم 1
 راندا غانم محمد غانم ذكري 4
 رانٌا حسن رمضان حسن االمام 5
 رانٌا سعٌد السٌد محمد السٌد الصباغ 6
 رانٌا صفوت عبدالسمٌع محمد طواش 7
 رانٌا عبدالحفٌظ مرسى محمد موسى 8
 رباب محمود محمد عٌد العبد 9

 رحمه حسٌنى محمد على محمد 11
 رشا محجوب محمد السٌد 11
 رضوه خالد أحمد فتحً ابراهٌم 11
 رغده حسن عبدالرحٌم سالم مسلم 11
 رمضان محمد سعٌد عوض 14
 رندا فوزى محمد عطٌه 15
 عبدهللا حسٌنرٌم ابراهٌم محمد  16
 رٌهام محمد السعٌد عبدالحلٌم 17
 زٌنب احمد عبدالرحٌم ٌوسف 18
 زٌنب ممدوح احمد على 19
 سارة السٌد محمد عبدالعلٌم محمد 11
 ساره احمد السٌد علوان الصاوى 11
 ساره الدٌدامونى قاسم عبده 11
 ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى 11
 ساره عبدالوهاب محمد ابراهٌم العجمى 14
 ساره عٌد الشربٌنى احمد الشربٌنى 15
 ساره محمد ابراهٌم محمد 16
 ساره محمد حسٌن محمد 17
 سالى عاطف محمد ابو العز 18
 سامح ناصف حمدى طه محمد 19
 سعدٌه شوقى محمد ابو سرٌع 11
 سلمى عبداللطٌف عبدالحلٌم عبدالسالم الشهابى 11
 سماح احمد احمد ابراهٌم 11
 سماح السٌد عبدالسمٌع السٌد 11
 سماح حمدهللا محمد السٌد 14
 سمٌرة رأفت نظٌم عطٌه 15
 سناء السٌد احمد الدمرداش 16
 سهر السٌد صالح ابراهٌم 17
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Rotation (1) procedures group (1) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من

 المحاضراسم 

 

 الموضوع التارٌخ

 oxygen therapy 6/1/1118 د/ مها عبد الحمٌد

 د/ فاتن السواح
 د/ دعاء

7/1/1118 
restrain+ enema 

Growth measurements 

 د/ دالٌا الشٌخ
 د/ مروة 

 

8/1/1118 Colostomy 
Catheter + suction from 

tracheostomy 
 

 أسماء محمد سالمد/ 

 

11/1/1118 (bottle + gavage feeding) 

 CPR (part 2) 14/1/1118 د/نسرٌن مصباح

 أمٌرة رضاد/ 

 

15/1/1118 Medication (part 1) 

Tracheostomy Care + change 

 د/ حازم

 

11/1/1118 Medication (part 2) 

 

  Infant bath + eye care + cord care 11/1/1118 د/ شٌرٌن

Physiologic measurements (vital 
signs) 

 د/ فاتن محمدى 

 د/ سارة أحمد
 

11/1/1118 Incubator 
Gastrostomy 

17/1/1118  السٌد اٌمان/ د  

 

CPR (part 1) 

فى اٌام السبت من كل أسبوع و سوف ٌقوم بالشرح كال من )د/  physical assessmentسوف ٌتم شرح 

 اٌمان ابو العال + د / هبة عبد هللا (
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Rotation (1) procedures  

Group (2) 

 

 

 األسم م

 سوار محمد عبدالرازق فرٌد سالمه 1
 شروق محمد ابراهٌم ابوالعال 1
 شٌماء السٌد محمد فرحات 1
 شٌماء جمال غرٌب حامد 4
 شٌماء سعٌد عطٌة السٌد أحمد 5
 شٌماء عبدالمنعم السٌد محمد 6
 شٌماء عبدالمنعم عبدالسالم السٌد 7
 شٌماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطً 8
 شٌماء كامل السٌد عبد الحمٌد 9

 شٌماء محمد رافت حامد العوضى 11
 صابرٌن السٌد ابراهٌم محمد 11
 صباح دسوقى لطفى الدسوقى 11
 صفاء احمد حسن منصور 11
 صفاء محمد أحمد مصطفى احمد 14
 ضحى جمال عطٌه احمد النقٌب 15
 عادل جمال على حسانٌن الشوبكى 16
 عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم 17
 عبدالحمٌد ربٌع عبدالحمٌد رضوان الشاعر 18
 عبدالرحمن الشرقاوى محمود محمد 19
 عبدالرحمن الصٌاد محمود بسٌونى 11
 عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالكرٌم 11
 عبدالرحمن محمد السٌد حسن 11
 عبدالرحمن السٌد عبدالرحمن محمد 11
 عبدالعزٌز نورالدٌن عبدالعزٌز محمود 14
 عبدهللا دٌاب محمد عطٌه السٌد 15
 عبدهللا عبدالحمٌد محمد الحسٌنى فٌاض 16
 عبٌر السٌد سٌد احمد فرج سنجاب 17
 عبٌر ربٌـع السٌد عبد البصٌر 18
 عصام نبوي شحاتة درغام 19
 عال عطٌة أحمد عطٌة 11
 احمد عبدالمقصود عال محمد 11
 على محمد محمد حسن 11
 غاده عطٌه رمضان عطٌه فوده 11
 فاطمة الزهراء محمد احمد على 14
 فاطمة السٌد ابراهٌم زكى 15
 فاطمة حبٌب محمد محمود مكاوى 16
 فاطمة سعٌد ابراهٌم متولى 17

 فاطمة محمد ابراهٌم عبدالفتاح 18
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Rotation (1) procedures group (2) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من 

 اسم المحاضر

 

 الموضوع التارٌخ

 د/ فاتن السواح
 د/ دعاء

6/1/1118 
restrain+ enema 

Growth measurements 

 د/ دالٌا الشٌخ
 د/ مروة 

 
7/1/1118 

Colostomy 

Catheter + suction from 
tracheostomy 

 

 د/ أسماء محمد سالم

 

8/1/1118 (bottle + gavage feeding) 

 CPR (part 2) 11/1/1118 د/نسرٌن مصباح

 د/ أمٌرة رضا

 

14/1/1118 Medication (part 1) 

Tracheostomy Care + change 

 د/ مها عبد الحمٌد
 

15/1/1118 oxygen therapy 
 

  Infant bath + eye care + cord care 11/1/1118 د/ شٌرٌن

Physiologic measurements (vital 
signs) 

 د/ فاتن محمدى 

 د/ سارة أحمد

11/1/1118 Incubator 

Gastrostomy 

 CPR (part 1) 11/1/1118 د/ اٌمان السٌد

 د/ حازم

 

17/1/1118  

 

Medication (part 2) 

 

اٌام السبت من كل أسبوع و سوف ٌقوم بالشرح كال من )د/  فى  physical assessmentسوف ٌتم شرح 

 اٌمان ابو العال + د / هبة عبد هللا(

 

 

 

 

 



 
 

جامعة الزقازٌق                                                     كلٌة التمرٌض                         

  قسم تمرٌض األطفال

17 
 

  

Rotation (1) Hospital Group (1) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من 

 االسم م

 فاطمة محمد عبدهللا عبدالمنعم 1

 فاطمه السٌد محمد محمد سلٌم 1

 فاطمه حمدى محمد التهامى 1

 فاطمه عبدالعزٌز محمد طلبة 4

 فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى 5

 فاطمه على خلٌل ابراهٌم 6

 فاٌزه احمد ابو المجد على ابو لٌله 7

 فاٌقة السٌد محمد السٌد احمد نجم 8

 فكرٌه اٌمن احمد عبد الرحٌم 9

 لمٌاء حلمى عبداللطٌف محمد 11

 عوض هللا ماجده عبدالعلٌم عبدالعلٌم 11

 محمد احمد ابراهٌم محمد 11

 محمد احمد زكى شحاتة 11

 محمد احمد محمد احمد ابو جبل 14

 محمد احمد محمد السٌد السٌد 

 محمد اسماعٌل حسن محمدابراهٌم 

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م   7/1/1118 6/1/1118
 مصباح

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 11/1/1118 8/1/1118

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  15/1/1118 14/1/1118
 رضا

عناٌة )مستشفى -محضن
 بصٌدناوى+ العام(االطفال 

 هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام(م.م / 11/1/1118 11/1/1118
 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 

 

مبنى الجراحة بمستشفى 
الجامعة وعٌادة امراض الدم 

 بمستشفى الجامعة

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  17/1/1118 11/1/1118
                                                               /ت.السواح +ا

 محمدى فاتن
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Rotation (1) Hospital Group (2) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من 

 االسم م

 محمد السٌد عبدالحمٌد جمعه 1

 محمد الشحات احمد ابراهٌم على 1

 محمد اٌمن موسى محمود 1

 زٌن احمد موافى محمد جالل صالح 4

 محمد حسٌن حسن ابراهٌم 5

 محمد خالد محمد حسن محمد 6

 محمد راجح عبدالحمٌد محمد السٌد 7

 محمد رأفت عثمان عبدالحمٌد زهرى 8

 محمد رجب محمود عبدالمطلب مصطفى 9

 محمد رمضان الشبراوى ابراهٌم 11

 محمد صبرى محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 11

 محمد عبدالحكٌم فتحى على 11

 محمد عبدالحمٌد عبدالمعطً عبدالحمٌد 11

 محمد عبدالعاطى محمد عبدالهادى 14

 محمد عبدالغنً خطاب عبدالغنً عبدالستار 15

 محمد عبدهللا ابراهٌم منصور حالوة 

 محمد على رشاد السٌد الشهٌدى 

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

 م/سارةأحمد+ا.ت/ مهاعبدالحمٌد 7/1/1118 6/1/1118
 

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  11/1/1118 8/1/1118
 رضا

 

عناٌة )مستشفى -محضن
 االطفال بصٌدناوى+ العام(

 

 /هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام( م.م 15/1/1118 14/1/1118
 + ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( 

 

مبنى الجراحة بمستشفى 
الجامعة وعٌادة امراض الدم 

 بمستشفى الجامعة
 

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  11/1/1118 11/1/1118
 السواح +ا.ت/ فاتن محمدى

 

المعمل )بالكلٌة( + حضانة 
 الجامعة )بجانب كلٌة التجارة(

 

 نسرٌن/ م.م+  م/ مروة عاطف 17/1/1118 11/1/1118
 مصباح

 

 

 



 
 

جامعة الزقازٌق                                                     كلٌة التمرٌض                         

  قسم تمرٌض األطفال

19 
 

  

 

Rotation (1) Hospital Group (3) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من

 االسم م

 محمد على عبدالفتاح على العٌسوى 1

 محمد قطب محمد احمد 1

 محمد كمال قطب موسى دسوقى 1

 محمد محمود عبدالحً بٌومً 4

 عبدالعزٌز علىمحمد محمود  5

 محمد محمود عبدالواحد ابراهٌم 6

 محمد نبٌل محمد ابوزٌد السٌد 7

 محمود عبدالجلٌل عبدهللا عبدالمجٌد 8

 محمود عبدالعزٌز محمد علً 9

 محمود عمر عبدالسالم مكاوي 11

 محمود فرحات محمد عبدالعظٌم 11

 محمود مجدى محٌى محمد عبدهللا 11

 احمد حسٌن محمود محمد محمد 11

 مرتٌنا عماد فاروق عزٌز 14

 مرثا سمٌر عطٌه عبدالقدوس 15

 مرفت أحمد محمد إسماعٌل محمد 

 مروة سمٌر محمود السٌد 

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  7/1/1118 6/1/1118
 رضا

 
عناٌة )مستشفى -محضن

 االطفال بصٌدناوى+ العام(
 

 م.م /هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام( 11/1/1118 8/1/1118
 + ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( 

 

مبنى الجراحة بمستشفى 
الجامعة وعٌادة امراض الدم 

 بمستشفى الجامعة
 

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  15/1/1118 14/1/1118
 محمدىالسواح +ا.ت/ فاتن 

 

المعمل )بالكلٌة( + حضانة 
 الجامعة )بجانب كلٌة التجارة(

 

 نسرٌن/ م.م + م/ مروة عاطف   11/1/1118 11/1/1118
 مصباح

 

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

 م/سارةأحمد+ا.ت/ مهاعبدالحمٌد 17/1/1118 11/1/1118
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Rotation (1) Hospital Group (4) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من

 االسم م

 مروة محمد عبدالحمٌد سلٌمان داود 1

 مروه ابراهٌم محمود عبدالمقصود 1

 مروه جمال محمد عطٌه غنٌمى 1

 مروه صبرى عبدالحمٌد محمد اسماعٌل 4

 مروه محمد صالح عبدالفتاح 5

 مروه نجاتى عوض مرغنى 6

 ملكه بشٌر السٌد عبد الجلٌل 7

 عبدالعزٌز عبدهللا حسانٌنمنار  8

 منار مجدي طه علً سلٌمان 9

 منار مصطفى طه غنٌم 11

 منال احمد عبدالسالم حسٌن عبدالعال 11

 منال رضا عبد هللا عبد الحمٌد 11

 منال فكرى عبدالعزٌز اسماعٌل 11

 منال محمد السٌد محمد عمر 

 منصور نجاح منصور علً 14

 على احمد السباعى منه هللا سباعى 15

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

عناٌة )مستشفى -محضن
 االطفال بصٌدناوى+ العام(

 

 م.م /هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام( 7/1/1118 6/1/1118
 + ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( 

 

مبنى الجراحة بمستشفى 
الجامعة وعٌادة امراض الدم 

 بمستشفى الجامعة
 

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  11/1/1118 8/1/1118
 السواح +ا.ت/ فاتن محمدى

 

المعمل )بالكلٌة( + حضانة 
 الجامعة )بجانب كلٌة التجارة(

 

+  م/ مروة  نسرٌن مصباح م.م/  15/1/1118 14/1/1118
 عاطف
 

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

 مهاعبدالحمٌدم/سارةأحمد+ا.ت/  11/1/1118 11/1/1118
 

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  17/1/1118 11/1/1118
 رضا
 

 

 

Rotation (1) HospitalGroup (5) 

 17/1/1118–6/1/1118فى الفترة من 
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 االسم م

 منى جمال محمد حسن 1

 منى مهدى محمد مهدى حسٌن 1

 مها ماهر متولى السٌد 1

 مؤمن عصام مصطفى الفولى 4

 مى رمضان ٌوسف عطٌه نور الدٌن 5

 مى فوزى لطفى السعٌد زاهر 6

 مى محمد عبدهللا مصطفى 7

 مٌاده محمد علً حسن 8

 مٌاده هاشم عبد الفتاح عبد المعطى 9

 ناهد محمد احمد اسماعٌل 11

 نجاة طارق محمود جمعة 11

 نجالء محسن فاروق متولى 11

 نجالء محمد فتحى اسماعٌل 11

 ندا السعٌد عبدهللا محمود 14

 ندا رمضان ابراهٌم حسانٌن 15

 ندا عبداللطٌف حسٌن ابراهٌم نمر 

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

مبنى الجراحة بمستشفى 
الجامعة وعٌادة امراض الدم 

 بمستشفى الجامعة
 

الشٌخ + م.م/ فاتن  م.م/ دالٌا 7/1/1118 6/1/1118
 السواح +ا.ت/ فاتن محمدى

 

المعمل )بالكلٌة( + حضانة 
 الجامعة )بجانب كلٌة التجارة(

 

+  م/ مروة م.م/ نسرٌن مصباح  11/1/1118 8/1/1118
 عاطف

 

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

 م/سارةأحمد+ا.ت/ مهاعبدالحمٌد 15/1/1118 14/1/1118
 

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  11/1/1118 11/1/1118
 رضا
 

عناٌة )مستشفى -محضن
 االطفال بصٌدناوى+ العام(

 

 م.م /هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام( 17/1/1118 11/1/1118
 + ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( 

 

 

 

Rotation (1) assignment 

  1118/ 17/1الى  6/1/1118

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
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  ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور 1
 

Respiratory 
distress 

 

 
 

د/ اٌمان ابو العال +م.م 
اٌمان السٌد + م.م / 

 حازم السعٌد

 ندى محمد السٌد محمود 1

 نرمٌن السٌد عامر سلٌم عامر 1

 نهال السٌد علً عبدالحلٌم 4

 نهال السٌد محمد سٌد 5

 نور الهدى احمد دٌب مسعد 6

 نورا احمد الحسٌنى عباس 7

 نورا السٌد شعبان محمد 8

 نورا السٌد محمد حمد 9

 نورا عاطف جوده احمد اسماعٌل 11

  نورا عطٌة الشحات عطٌة 1
 
 

Infant of diabetic 
mother 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمضان عطٌهنورا مأمون  1

 نورهان ابراهٌم السٌد السٌد 1

 نورهان السٌد محمد احمد 4

 نورهان خالد عبدالمحسن قرشى 5

 نورهان محمد حسٌنى محمد فرغلى 6

 نوسه احمد محمد على احمد 7

 نٌره محفوظ صادق ابراهٌم 8

 نٌفٌن محمد صالح سلٌمان 9

 هاجر احمد عبد الحمٌد محمد 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotation (1) assignment 

  1118/ 17/1الى  6/1/1118
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 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
  هاجر السٌد حسن محمد ابراهٌم 1

Hyperbilirubinemia 
 

+
ال 

لع
 ا
بو

 ا
ن
ما

اٌ
 /

د
 

ٌد
سع

 ال
زم

حا
 /
م 

م.
 +

د 
سٌ

 ال
ن
ما

اٌ
 /
.م

م
 

 هاجر امل ٌحى السٌد 1

شاكر عوض هللا هاجر عوض هللا  1
 عبدالجواد

 هاجر محمد سعد الدٌن محمد عرفه 4

 هالة هانى ابراهٌم محمد احمد 5

 هاله ابراهٌم السٌد الحفنى 6

 هاله عبداللطٌف ابراهٌم احمد 7

 هاله محمد علوى عثمان مصطفى 8

 هالٌن محمد دٌاب مرسً 9

 هانم سعٌد بكري متولً 11

 Physical and هبه فتحً محمد زكً 1
neurological 

assessment of 
newborn 

 
 

 
 

 

 هدى ٌاسر عبدالعزٌز عبدالواحد 1

 هدي محمد محمد عبدالعظٌم 1

 هدٌر احمد عبدالرحمن عبدالمنعم 4

هدٌر عماد عبداللطٌف ابو السعود  5
 كروان

 هند السٌد محمد حسٌن 6

 ابراهٌم محمدهند حسن السٌد  7

 هند على حسن على السٌد الجندى 8

 هند محمد عبدالعزٌز خلٌل 9

 هٌام رفٌق محمد مصٌلحى 11

   وسام عثمان ٌونس ٌوسف 

 

 

 

 

 

 

Rotation (1) assignment 

  1118/ 17/1الى  6/1/1118

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
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  وسام محمد حسٌن احمد 1
 

Accident prevention  
 

 

+
ال 

لع
 ا
بو

 ا
ن
ما

اٌ
 /

د
 

م 
از

ح
 /
م 

م.
 +

د 
سٌ

 ال
ن
ما

اٌ
 /
.م

م

ٌد
سع

ال
 

 وفاء أحمد عبدالعظٌم أحمد 1

 وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سلٌم 1

 والء السٌد محمد متولً 4

 والء محمود محمود حسن 5

 ٌارا محمد عبدالعظٌم السٌد 6

 محمدٌاسمٌن السٌد محمد  7

 ٌاسمٌن رأفت عبدالصمد امام 8

 ٌاسمٌن عبدهللا حسن أحمد 9

 ٌاسمٌن عبدهللا عبدالرؤف محمد 11

  ٌاسمٌن عبدالمعبود عبدالحمٌد ابراهٌم 1
 
 

Skin & parasites 
 

 ٌاسمٌن عطٌة مدبولً حمٌد 1

 ٌاسمٌن عمر احمد سالم 1

 ٌاسمٌن محب محمد عبدالحافظ 5

 ٌسرٌة طارق عوض عبدالجلٌل شهوان 6

 ٌمنه مجدى لطفى ابوطالب 7

 سعٌد محمود ابراهٌم سٌد احمد 8

 شٌماء سامى حسن حسن 9

   عال جمال احمد محمد 
   محمد عادل عبدالحلٌم محمد 
   محمود الشحات زكى السٌد 
   هبة محمد محمود محمود الكاشف 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotation (2) procedures 

Group (1) 

 االسم م

 ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور 1
 ندى محمد السٌد محمود 1
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Rotation (2) procedures (group1) 

 11/1/1118 – 18/1/1118فى الفترة من 

 اسم المحاضر

 

 الموضوع التارٌخ

 نرمٌن السٌد عامر سلٌم عامر 1
 نهال السٌد علً عبدالحلٌم 4
 نهال السٌد محمد سٌد 5
 نور الهدى احمد دٌب مسعد 6
 نورا احمد الحسٌنى عباس 7
 نورا السٌد شعبان محمد 8
 نورا السٌد محمد حمد 9

 نورا عاطف جوده احمد اسماعٌل 11
 نورا عطٌة الشحات عطٌة 11
 نورا مأمون رمضان عطٌه 11
 نورهان ابراهٌم السٌد السٌد 11
 نورهان السٌد محمد احمد 14
 نورهان خالد عبدالمحسن قرشى 15
 نورهان محمد حسٌنى محمد فرغلى 16
 نوسه احمد محمد على احمد 17
 نٌره محفوظ صادق ابراهٌم 18
 نٌفٌن محمد صالح سلٌمان 19
 هاجر احمد عبد الحمٌد محمد 11
 هاجر السٌد حسن محمد ابراهٌم 11
 هاجر امل ٌحى السٌد 11
 هاجر عوض هللا شاكر عوض هللا عبدالجواد 11
 هاجر محمد سعد الدٌن محمد عرفه 14
 هالة هانى ابراهٌم محمد احمد 15
 هاله ابراهٌم السٌد الحفنى 16
 هاله عبداللطٌف ابراهٌم احمد 17
 هاله محمد علوى عثمان مصطفى 18
 هالٌن محمد دٌاب مرسً 19
 هانم سعٌد بكري متولً 11
 هبه فتحً محمد زكً 11
 هدى ٌاسر عبدالعزٌز عبدالواحد 11
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 oxygen therapy 281/1118/ د/ مها عبد الحمٌد

 د/ فاتن السواح
 د/ دعاء

1/1/1118 
restrain + enema 

Growth measurements 

 د/ دالٌا الشٌخ
 د/ مروة 

 
 

6/3/1118 

Colostomy 
Catheter + suction from 

tracheostomy 
 

 أسماء محمد سالمد/ 

 
7/1/1118 

(bottle + gavage feeding) 

 CPR (part 2) 8/1/1118 د/نسرٌن مصباح

 أمٌرة رضاد/ 

 

11 /1/1118     

 

Medication (part 1 

Tracheostomy Care + change) 

 د/ حازم 
14/1/1118 

Medication (part 2) 

 

15/1/1118 د/ شٌرٌن  

 

Infant bath + eye care + cord care  

Physiologic measurements (vital 
signs) 

 د/ فاتن محمدى

 سارة أحمدد/ 
11/1/1118  

Incubator 
Gastrostomy 

11/1/1118 السٌد اٌمان/ د  CPR (part 1) 

 

اٌام السبت من كل أسبوع و سوف ٌقوم بالشرح كال من )د/  فى  physical assessmentسوف ٌتم شرح 

 اٌمان ابو العال + د / هبة عبد هللا (

 

 

 

 

 

 

  

Rotation (2) procedures  

Group (2) 
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Rotation (2) procedures group (2) 

 11/1/1118 – 18/1/1118فى الفترة من  

 اسم المحاضر

 

 الموضوع التارٌخ

 oxygen therapy 1/1/1118 د/ مها عبد الحمٌد

 restrain + enema 281/1118/ د/ فاتن السواح

 االسم م

 هدي محمد محمد عبدالعظٌم 1
 هدٌر احمد عبدالرحمن عبدالمنعم 1
 هدٌر عماد عبداللطٌف ابو السعود كروان 1
 السٌد محمد حسٌن هند 4
 هند حسن السٌد ابراهٌم محمد 5
 هند على حسن على السٌد الجندى 6
 هند محمد عبدالعزٌز خلٌل 7
 هٌام رفٌق محمد مصٌلحى 8
 وسام عثمان ٌونس ٌوسف 9

 وسام محمد حسٌن احمد 11
 وفاء أحمد عبدالعظٌم أحمد 11
 وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سلٌم 11
 السٌد محمد متولًوالء  11
 والء محمود محمود حسن 14
 ٌارا محمد عبدالعظٌم السٌد 15
 ٌاسمٌن السٌد محمد محمد 16
 ٌاسمٌن رأفت عبدالصمد امام 17
 ٌاسمٌن عبدهللا حسن أحمد 18
 ٌاسمٌن عبدهللا عبدالرؤف محمد 19
 ٌاسمٌن عبدالمعبود عبدالحمٌد ابراهٌم 11
 حمٌدٌاسمٌن عطٌة مدبولً  11
 ٌاسمٌن عمر احمد سالم 11
 ٌاسمٌن محب محمد عبدالحافظ 11
 ٌسرٌة طارق عوض عبدالجلٌل شهوان 14
 ٌمنه مجدى لطفى ابوطالب 15
 سعٌد محمود ابراهٌم سٌد احمد 16
 شٌماء سامى حسن حسن 17
 عال جمال احمد محمد 18
 محمد عادل عبدالحلٌم محمد 19
 محمود الشحات زكى السٌد 11
 هبة محمد محمود محمود الكاشف 11
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 Growth measurements د/ دعاء

 دالٌا الشٌخد/ 
 7/1/1118 د/ مروة 

 

Colostomy 
Catheter + suction from 

tracheostomy 
 

 أسماء محمد سالمد/ 

 
6/1/1118 

(bottle + gavage feeding) 

  د/نسرٌن مصباح

11 /1/1118     

 

CPR (part 2) 

 أمٌرة رضاد/ 

 
8/1/1118  

Medication (part 1 

Tracheostomy Care + change) 

 د/ حازم 
11/1/1118 

Medication (part 2) 

 

14/1/1118 د/ شٌرٌن  

 

Infant bath + eye care + cord care  

Physiologic measurements (vital 
signs) 

 د/ فاتن محمدى

 سارة أحمدد/ 

15/1/1118  

 

Incubator 
Gastrostomy 

11/1/1118 د/ اٌمان السٌد  
CPR (part 1) 

 

فى اٌام السبت من كل أسبوع و سوف ٌقوم بالشرح كال من )د/   physical assessmentسوف ٌتم شرح 

 اٌمان ابو العال + د / هبة عبد هللا (

 

 

 

 

 

Rotation (2) Hospital 

Group (1) 

 11/1/1118- 18/1/1118فى الفترة من 

 االسم   م

 دٌنا محمد السٌد ابراهٌم 1

 رانا رجب حسن دٌدامونى 1
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 ابراهٌم محمد ابراهٌم راندا 1

 راندا غانم محمد غانم ذكري 4

 رانٌا حسن رمضان حسن االمام 5

 رانٌا سعٌد السٌد محمد السٌد الصباغ 6

 رانٌا صفوت عبدالسمٌع محمد طواش 7

 رانٌا عبدالحفٌظ مرسى محمد موسى 8

 رباب محمود محمد عٌد العبد 9

 رحمه حسٌنى محمد على محمد 11

 محجوب محمد السٌدرشا  11

 رضوه خالد أحمد فتحً ابراهٌم 11

 رغده حسن عبدالرحٌم سالم مسلم 11

 رمضان محمد سعٌد عوض 14

 رندا فوزى محمد عطٌه 

 رٌم ابراهٌم محمد عبدهللا حسٌن 

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م   1/1/1118 18/1/1118
 مصباح

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 7/1/1118 6/1/1118

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  11/1/1118 8/1/1118
 رضا

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

هبة عبد هللا + م/ م.م / 15/1/1118 14/1/1118
 دعاء)العام(

 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 
 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة 
وعٌادة امراض الدم بمستشفى 

 الجامعة

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  11/1/1118 11/1/1118
                                                               /ت.السواح +ا

 محمدى فاتن
 

 

 

 

 

Rotation (2) Hospital 

Group (2) 

 11/1/1118-18/1/1118 فى الفترة من 

 االسم   م



 
 

جامعة الزقازٌق                                                     كلٌة التمرٌض                         

  قسم تمرٌض األطفال

31 
 

  

 رٌهام محمد السعٌد عبدالحلٌم 1

 زٌنب احمد عبدالرحٌم ٌوسف 1

 زٌنب ممدوح احمد على 1

 عبدالعلٌم محمدسارة السٌد محمد  4

 ساره احمد السٌد علوان الصاوى 5

 ساره الدٌدامونى قاسم عبده 6

 ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى 7

 ساره عبدالوهاب محمد ابراهٌم العجمى 8

 ساره عٌد الشربٌنى احمد الشربٌنى 9

 ساره محمد ابراهٌم محمد 11

 ساره محمد حسٌن محمد 11

 عاطف محمد ابو العز سالى 11

 سامح ناصف حمدى طه محمد 11

 سعدٌه شوقى محمد ابو سرٌع 14

 سلمى عبداللطٌف عبدالحلٌم عبدالسالم الشهابى 

  

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 1/1/1118 18/1/1118

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  7/1/1118 6/1/1118
 رضا

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

هبة عبد هللا + م/ م.م / 11/1/1118 8/1/1118
 دعاء)العام(

 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 
 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة 
بمستشفى  وعٌادة امراض الدم
 الجامعة

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  15/1/1118 14/1/1118
                                                               /ت.السواح +ا

 محمدى فاتن
 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م   11/1/1118 11/1/1118
 مصباح

    

    

Rotation (2) Hospital 

Group (3) 

 11/1/1118-18/1/1118 فى الفترة من 

 االسم   م

 سماح احمد احمد ابراهٌم 1

 سماح السٌد عبدالسمٌع السٌد 1
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 سماح حمدهللا محمد السٌد 1

 سمٌرة رأفت نظٌم عطٌه 4

 سناء السٌد احمد الدمرداش 5

 سهر السٌد صالح ابراهٌم 6

 سوار محمد عبدالرازق فرٌد سالمه 7

 شروق محمد ابراهٌم ابوالعال 8

 شٌماء السٌد محمد فرحات 9

 شٌماء جمال غرٌب حامد 11

 شٌماء سعٌد عطٌة السٌد أحمد 11

 شٌماء عبدالمنعم السٌد محمد 11

 شٌماء عبدالمنعم عبدالسالم السٌد 11

 شٌماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطً 14

 كامل السٌد عبد الحمٌدشٌماء  15

  

  

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 

ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة  1/1/1118 18/1/1118
 رضا

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

هبة عبد هللا + م/ م.م / 7/1/1118 6/1/1118
 دعاء)العام(

 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة 
وعٌادة امراض الدم بمستشفى 

 الجامعة

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  11/1/1118 8/1/1118
 محمدى فاتن /ت.ا السواح +

 
 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م   15/1/1118 14/1/1118
 مصباح

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 11/1/1118 11/1/1118

 

 

Rotation (2) Hospital 

Group (4) 

 11/1/1118-18/1/1118 فى الفترة من

 االسم   م
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 شٌماء محمد رافت حامد العوضى 1

 صابرٌن السٌد ابراهٌم محمد 1

 صباح دسوقى لطفى الدسوقى 1

 صفاء احمد حسن منصور 4

 صفاء محمد أحمد مصطفى احمد 5

 ضحى جمال عطٌه احمد النقٌب 6

 عادل جمال على حسانٌن الشوبكى 7

 عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم 8

 عبدالحمٌد ربٌع عبدالحمٌد رضوان الشاعر 9

 عبدالرحمن الشرقاوى محمود محمد 11

 عبدالرحمن الصٌاد محمود بسٌونى 11

 عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالكرٌم 11

 عبدالرحمن محمد السٌد حسن 11

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السٌد 14

15  

  

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

 عبد هللا + م/ دعاء)العام(هبة م.م / 1/1/1118 18/1/1118
 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 

 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة وعٌادة 
 امراض الدم بمستشفى الجامعة

 م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن السواح + 7/1/1118 6/1/1118
 محمدى فاتن /ت.ا

 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م 11/1/1118 8/1/1118
 مصباح

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 15/1/1118 14/1/1118

 ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة رضا 11/1/1118 11/1/1118 التغذٌة )مستشفى االطفال بصٌدناوى(

 

 

 

Rotation (2) Hospital 

Group (5) 

 11/1/1118-18/1/1118 الفترة من  فى

 االسم   م

 عبدالعزٌز نورالدٌن عبدالعزٌز محمود 1

 عبدهللا دٌاب محمد عطٌه السٌد 1

 عبدهللا عبدالحمٌد محمد الحسٌنى فٌاض 1
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 عبٌر السٌد سٌد احمد فرج سنجاب 4

 عبٌر ربٌـع السٌد عبد البصٌر 5

 عصام نبوي شحاتة درغام 6

 عطٌة عال عطٌة أحمد 7

 عال محمد احمد عبدالمقصود 8

 على محمد محمد حسن 9

 غاده عطٌه رمضان عطٌه فوده 11

 فاطمة الزهراء محمد احمد على 11

 فاطمة السٌد ابراهٌم زكى 11

 فاطمة حبٌب محمد محمود مكاوى 11

 فاطمة سعٌد ابراهٌم متولى 14

15  

16  

  

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة وعٌادة 
 امراض الدم بمستشفى الجامعة

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  1/1/1118 18/1/1118
 محمدى فاتن /ت.ا السواح +

 
 المعمل )بالكلٌة( + حضانة الجامعة

 بجانب كلٌة التجارة()
6/1/1118 7/1/1118  

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 11/1/1118 8/1/1118

 ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة رضا 15/1/1118 14/1/1118 التغذٌة )مستشفى االطفال بصٌدناوى(

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

 هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام(م.م / 11/1/1118 11/1/1118
 صٌدناوى( ا.ت/ شٌرٌن )+ 

 

 

 

 

 

Rotation (2) assignment 

 11/1/1118 –281/1118/ من الفترة فى

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
  فاطمة محمد ابراهٌم عبدالفتاح 1

 

ن 
ما

اٌ
 /

د
ال 

لع
 ا
بو

ا

+ 
 /
.م

م

ن 
ما

اٌ

 +
د 

سٌ
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 /
م 

م.
م 

از
ح

ٌد
سع

ال
 

 عبدالمنعمفاطمة محمد عبدهللا  1

 فاطمه السٌد محمد محمد سلٌم 1
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 Respiratory فاطمه حمدى محمد التهامى 4
distress 

 

 فاطمه عبدالعزٌز محمد طلبة 5

 فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى 6

 فاطمه على خلٌل ابراهٌم 7

 فاٌزه احمد ابو المجد على ابو لٌله 8

 فاٌقة السٌد محمد السٌد احمد نجم 9

 اٌمن احمد عبد الرحٌمفكرٌه  11

 لمٌاء حلمى عبداللطٌف محمد 11

 ماجده عبدالعلٌم عبدالعلٌم عوض هللا 11

  محمد احمد ابراهٌم محمد 
  محمد احمد زكى شحاتة 

  محمد احمد محمد احمد ابو جبل 1
 
 

Infant of diabetic 
mother 

 
 
 
 
 
 
 

 

 محمد احمد محمد السٌد السٌد 1

 محمد اسماعٌل حسن محمدابراهٌم 1

 محمد السٌد عبدالحمٌد جمعه 4

 محمد الشحات احمد ابراهٌم على 5

 محمد اٌمن موسى محمود 6

 محمد جالل صالح زٌن احمد موافى 7

 محمد حسٌن حسن ابراهٌم 8

 محمد خالد محمد حسن محمد 9

 محمد راجح عبدالحمٌد محمد السٌد 11

 محمد رأفت عثمان عبدالحمٌد زهرى 11

 محمد رجب محمود عبدالمطلب مصطفى 11

  محمد رمضان الشبراوى ابراهٌم 
 
 
 

 

Rotation (2) assignment 

 11/1/1118 –281/1118/ من الفترة فى

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
  محمد صبرى محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 1

Hyperbilirubinemia 
 

و 
اب
ن 

ما
اٌ
 /

د

+
ال 
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م 
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 محمد عبدالحكٌم فتحى على 1

محمد عبدالحمٌد عبدالمعطً  1
 عبدالحمٌد

 محمد عبدالعاطى محمد عبدالهادى 4

محمد عبدالغنً خطاب عبدالغنً  5
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 عبدالستار

 حالوةمحمد عبدهللا ابراهٌم منصور  6

 محمد على رشاد السٌد الشهٌدى 7

 محمد على عبدالفتاح على العٌسوى 8

 محمد قطب محمد احمد 9

 محمد كمال قطب موسى دسوقى 11

 محمد محمود عبدالحً بٌومً 11

 محمد محمود عبدالعزٌز على 11

  محمد محمود عبدالواحد ابراهٌم 
  محمد نبٌل محمد ابوزٌد السٌد 

 Physical and محمود عبدالجلٌل عبدهللا عبدالمجٌد 1
neurological 

assessment of 
newborn 

 
 

 
 

 

 محمود عبدالعزٌز محمد علً 1

 محمود عمر عبدالسالم مكاوي 1

 محمود فرحات محمد عبدالعظٌم 4

 محمود مجدى محٌى محمد عبدهللا 5

 محمود محمد محمد احمد حسٌن 6

 مرتٌنا عماد فاروق عزٌز 7

 مرثا سمٌر عطٌه عبدالقدوس 8

 مرفت أحمد محمد إسماعٌل محمد 9

 مروة سمٌر محمود السٌد 11

 مروة محمد عبدالحمٌد سلٌمان داود 11

 مروه ابراهٌم محمود عبدالمقصود 11

   مروه جمال محمد عطٌه غنٌمى 
   ندا عبداللطٌف حسٌن ابراهٌم نمر 

 

 

 

 

 

Rotation (2) assignment 

 11/1/1118 –281/1118/ من الفترة فى

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
  مروه صبرى عبدالحمٌد محمد اسماعٌل 1

 
Accident prevention  

 

 

و 
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ن 
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 مروه محمد صالح عبدالفتاح 1

 مروه نجاتى عوض مرغنى 1

 ملكه بشٌر السٌد عبد الجلٌل 4

 منار عبدالعزٌز عبدهللا حسانٌن 5
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 منار مجدي طه علً سلٌمان 6

 منار مصطفى طه غنٌم 7

 منال احمد عبدالسالم حسٌن عبدالعال 8

 منال رضا عبد هللا عبد الحمٌد 9

 منال فكرى عبدالعزٌز اسماعٌل 11

 منال محمد السٌد محمد عمر 11

 منصور نجاح منصور علً 11

  منه هللا سباعى على احمد السباعى 

  منى جمال محمد حسن 

  منى مهدى محمد مهدى حسٌن 

  مها ماهر متولى السٌد 1
 
 

Skin & parasites 
 

 مؤمن عصام مصطفى الفولى 1

 مى رمضان ٌوسف عطٌه نور الدٌن 1

 فوزى لطفى السعٌد زاهر مى 4

 مى محمد عبدهللا مصطفى 5

 مٌاده محمد علً حسن 6

 مٌاده هاشم عبد الفتاح عبد المعطى 7

 ناهد محمد احمد اسماعٌل 8

 نجاة طارق محمود جمعة 9

 نجالء محسن فاروق متولى 11

 نجالء محمد فتحى اسماعٌل 11

 ندا السعٌد عبدهللا محمود 11

 ندا رمضان ابراهٌم حسانٌن 11

14  

    
 

 

 

 

 

 

Rotation (3) procedures  

Group (1) 

 االسم م

 محمد نبٌل محمد ابوزٌد السٌد فاطمة محمد ابراهٌم عبدالفتاح 1

 محمود عبدالجلٌل عبدهللا عبدالمجٌد فاطمة محمد عبدهللا عبدالمنعم 2

  فاطمه السٌد محمد محمد سلٌم 3
  فاطمه حمدى محمد التهامى 4
  فاطمه عبدالعزٌز محمد طلبة 5
  فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى 6
  فاطمه على خلٌل ابراهٌم 7
  فاٌزه احمد ابو المجد على ابو لٌله 8
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Rotation (3) procedures group (1) 

 11/4/1118-11/1/1118 من الفترة فى

 اسم المحاضر

 

 الموضوع التارٌخ

 oxygen therapy 11/1/1118 د/ مها عبد الحمٌد

 د/ فاتن السواح
 د/ دعاء

17/1/1118 
restrain+ enema 

Growth measurements 

 د/ دالٌا الشٌخ
 د/ مروة 

18/1/1118 Colostomy 
Catheter + suction from 

  فاٌقة السٌد محمد السٌد احمد نجم 9
  فكرٌه اٌمن احمد عبد الرحٌم 11
  لمٌاء حلمى عبداللطٌف محمد 11

  ماجده عبدالعلٌم عبدالعلٌم عوض هللا 12
  محمد احمد ابراهٌم محمد 13
  محمد احمد زكى شحاتة 14
  محمد احمد محمد احمد ابو جبل 15

  محمد احمد محمد السٌد السٌد 16

  محمد اسماعٌل حسن محمدابراهٌم 17
  محمد السٌد عبدالحمٌد جمعه 18
  محمد الشحات احمد ابراهٌم على 19

  محمد اٌمن موسى محمود 21

  محمد جالل صالح زٌن احمد موافى 21

  محمد حسٌن حسن ابراهٌم 22

  محمد خالد محمد حسن محمد 23
  محمد راجح عبدالحمٌد محمد السٌد 24

  محمد رأفت عثمان عبدالحمٌد زهرى 25
  محمد رجب محمود عبدالمطلب مصطفى 26

  محمد رمضان الشبراوى ابراهٌم 27
  محمد صبرى محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 28

  محمد عبدالحكٌم فتحى على 29
  محمد عبدالحمٌد عبدالمعطً عبدالحمٌد 31
  محمد عبدالعاطى محمد عبدالهادى 31

  محمد عبدالغنً خطاب عبدالغنً عبدالستار 32
  محمد عبدهللا ابراهٌم منصور حالوة 33

  محمد على رشاد السٌد الشهٌدى 34

  محمد على عبدالفتاح على العٌسوى 35
  محمد قطب محمد احمد 36
  محمد كمال قطب موسى دسوقى 

  محمد محمود عبدالحً بٌومً 

  محمد محمود عبدالعزٌز على 
  محمد محمود عبدالواحد ابراهٌم 
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 tracheostomy 
 

 أسماء محمد سالمد/ 

 

19/1/1118 (bottle + gavage feeding) 

 CPR (part 2) 1/4/1118 د/نسرٌن مصباح

 أمٌرة رضاد/ 

 

4/4/1118 Medication (part 1) 

Tracheostomy Care + change 

 شٌرٌند/ 

 

5/4/1118 Medication (part 2) 

 

  Infant bath + eye care + cord care 11/4/1118 حازمد/ 

Physiologic measurements (vital 
signs) 

 د/ فاتن محمدى 

 د/ سارة أحمد

11/4/1118 Incubator 
Gastrostomy 

 CPR (part 1) 12/4/2018 السٌد اٌمان/ د

 

 

 

 

 

 

 

Rotation (3) procedures  

Group (2) 

 األسم م

 ندا عبداللطٌف حسٌن ابراهٌم نمر  محمود عبدالعزٌز محمد علً 1
   محمود عمر عبدالسالم مكاوي 1
   محمود فرحات محمد عبدالعظٌم 1
   محمود مجدى محٌى محمد عبدهللا 4
   محمود محمد محمد احمد حسٌن 5
   مرتٌنا عماد فاروق عزٌز 6
   مرثا سمٌر عطٌه عبدالقدوس 7
   مرفت أحمد محمد إسماعٌل محمد 8
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Rotation (3) procedures group (2) 

 11/4/1118-11/1/1118 من الفترة فى

 المحاضراسم 

 

 الموضوع التارٌخ

 17/1/1118 د/ مها عبد الحمٌد
 

oxygen therapy 

 د/ فاتن السواح
 د/ دعاء

11/1/1118 
restrain+ enema 

Growth measurements 

 19/1/1118 د/ دالٌا الشٌخ
 

Colostomy 
Catheter + suction from 

   مروة سمٌر محمود السٌد 9
   مروة محمد عبدالحمٌد سلٌمان داود 11
   مروه ابراهٌم محمود عبدالمقصود 11
   مروه جمال محمد عطٌه غنٌمى 11
   مروه صبرى عبدالحمٌد محمد اسماعٌل 11
   مروه محمد صالح عبدالفتاح 14
   مروه نجاتى عوض مرغنى 15
   ملكه بشٌر السٌد عبد الجلٌل 16
   منار عبدالعزٌز عبدهللا حسانٌن 17
   سلٌمانمنار مجدي طه علً  18
   منار مصطفى طه غنٌم 19
   منال احمد عبدالسالم حسٌن عبدالعال 11
   منال رضا عبد هللا عبد الحمٌد 11
   منال فكرى عبدالعزٌز اسماعٌل 11
   منال محمد السٌد محمد عمر 11
   منصور نجاح منصور علً 14
   منه هللا سباعى على احمد السباعى 15
   منى جمال محمد حسن 16
   منى مهدى محمد مهدى حسٌن 17
   مها ماهر متولى السٌد 18
   مؤمن عصام مصطفى الفولى 19
   مى رمضان ٌوسف عطٌه نور الدٌن 11
   مى فوزى لطفى السعٌد زاهر 11
   مى محمد عبدهللا مصطفى 11
   مٌاده محمد علً حسن 11
   المعطىمٌاده هاشم عبد الفتاح عبد  14
   ناهد محمد احمد اسماعٌل 15
   نجاة طارق محمود جمعة 16
   نجالء محسن فاروق متولى 17
   نجالء محمد فتحى اسماعٌل 
   ندا السعٌد عبدهللا محمود 
   ندا رمضان ابراهٌم حسانٌن 
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 د/ مروة 
 

tracheostomy 
 

 أسماء محمد سالمد/ 

 

18/1/1118 (bottle + gavage feeding) 

 CPR (part 2) 4/4/1118  د/نسرٌن مصباح

 أمٌرة رضاد/ 

 

1/4/1118 Medication (part 1) 

Tracheostomy Care + change 

 شٌرٌن د/

 

11/4/1118 

 

Medication (part 2) 

 

  Infant bath + eye care + cord care 5/4/1118 حازم د/

Physiologic measurements (vital 
signs) 

 د/ فاتن محمدى 

 د/ سارة أحمد
 

12/4/2018 Incubator 
Gastrostomy 

11/4/1118 د/ اٌمان السٌد  CPR (part 1) 

فى اٌام السبت من كل أسبوع و سوف ٌقوم بالشرح كال من )د/   physical assessmentسوف ٌتم شرح 

 اٌمان ابو العال + د / هبة عبد هللا (

 

 

 

 

Rotation (3) Hospital 

Group (1) 

 11/4/1118-1/1118/ 11فى الفترة من 

 االسم م

 ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور 1

 ندى محمد السٌد محمود 1

 نرمٌن السٌد عامر سلٌم عامر 1

 نهال السٌد علً عبدالحلٌم 4

 نهال السٌد محمد سٌد 5

 نور الهدى احمد دٌب مسعد 6
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 نورا احمد الحسٌنى عباس 7

 نورا السٌد شعبان محمد 8

 نورا السٌد محمد حمد 9

 نورا عاطف جوده احمد اسماعٌل 11

 نورا عطٌة الشحات عطٌة 11

 نورا مأمون رمضان عطٌه 

 نورهان ابراهٌم السٌد السٌد 

 نورهان السٌد محمد احمد 

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م 17/1/1118 11/1/1118
 مصباح

قلب وصدر)مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 مهاعبدالحمٌد/ ت.ا+سارةأحمد/م 19/1/1118 18/1/1118

التغذٌة )مستشفى االطفال 
 بصٌدناوى(

 ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة 4/4/1118 1/4/1118
 رضا

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

هبة عبد هللا + م/ م.م / 11/4/1118 5/4/1118
 دعاء)العام(

 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 
 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة 
وعٌادة امراض الدم بمستشفى 

 الجامعة

م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن  11/4/1118 11/4/1118
                                                               /ت.السواح +ا

 محمدى فاتن
 

 

 

 

 

Rotation (3) Hospital 

Group (2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11/4/1118-1/1118/ 11فى الفترة من 

 االسم م

 نورهان خالد عبدالمحسن قرشى 1

 نورهان محمد حسٌنى محمد فرغلى 1

 نوسه احمد محمد على احمد 1

 نٌره محفوظ صادق ابراهٌم 4

 صالح سلٌماننٌفٌن محمد  5
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 هاجر احمد عبد الحمٌد محمد 6

 هاجر السٌد حسن محمد ابراهٌم 7

 هاجر امل ٌحى السٌد 8

 هاجر عوض هللا شاكر عوض هللا عبدالجواد 9

 هاجر محمد سعد الدٌن محمد عرفه 11

 هالة هانى ابراهٌم محمد احمد 11

 هاله ابراهٌم السٌد الحفنى 

  

  

 المشرفٌن اسماء التارٌخ المكان

 الى من
 عبدالحمٌد مها/ ت.ا+أحمد سارة/م 17/1/1118 11/1/1118 قلب وصدر)مستشفى االطفال بصٌدناوى(

 ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة رضا 19/1/1118 18/1/1118 التغذٌة )مستشفى االطفال بصٌدناوى(

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

 هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام(م.م / 4/4/1118 1/4/1118
 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 

 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة وعٌادة 
 امراض الدم بمستشفى الجامعة

 م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن السواح + 11/4/1118 5/4/1118
 محمدى فاتن /ت.ا

 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

11/4/1118 11/4/1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م

 مصباح

 

 

 

 

 

Rotation (3) Hospital 

Group (3) 

 11/4/1118-1/1118/ 11فى الفترة من 

 االسم م

 هاله عبداللطٌف ابراهٌم احمد 1

 هاله محمد علوى عثمان مصطفى 1

 محمد دٌاب مرسً هالٌن 1

 هانم سعٌد بكري متولً 4

 هبه فتحً محمد زكً 5

 هدى ٌاسر عبدالعزٌز عبدالواحد 6

 هدي محمد محمد عبدالعظٌم 7
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 هدٌر احمد عبدالرحمن عبدالمنعم 8

 هدٌر عماد عبداللطٌف ابو السعود كروان 9

 هند السٌد محمد حسٌن 11

 هند حسن السٌد ابراهٌم محمد 11

 هند على حسن على السٌد الجندى 

 هند محمد عبدالعزٌز خلٌل 

 هٌام رفٌق محمد مصٌلحى 

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من
 ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة رضا 17/1/1118 11/1/1118 التغذٌة )مستشفى االطفال بصٌدناوى(

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

 هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام(م.م / 19/1/1118 18/1/1118
 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 

 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة وعٌادة 
 امراض الدم بمستشفى الجامعة

 م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن السواح + 4/4/1118 1/4/1118
 محمدى فاتن /ت.ا

 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م 11/4/1118 5/4/1118
 مصباح

 عبدالحمٌد مها/ ت.ا+أحمد سارة/م 11/4/1118 11/4/1118 قلب وصدر)مستشفى االطفال بصٌدناوى(

 

 

 

 

 

 

Rotation (3) Hospital 

Group (4) 

 11/4/1118-1/1118/ 11فى الفترة من 

 االسم م

 ٌوسف وسام عثمان ٌونس 1

 وسام محمد حسٌن احمد 1

 وفاء أحمد عبدالعظٌم أحمد 1

 وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سلٌم 4

 والء السٌد محمد متولً 5

 والء محمود محمود حسن 6

 ٌارا محمد عبدالعظٌم السٌد 7

 ٌاسمٌن السٌد محمد محمد 8
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 ٌاسمٌن رأفت عبدالصمد امام 9

 ٌاسمٌن عبدهللا حسن أحمد 11

 ٌاسمٌن عبدهللا عبدالرؤف محمد 11

 ٌاسمٌن عبدالمعبود عبدالحمٌد ابراهٌم 

 ٌاسمٌن عطٌة مدبولً حمٌد 

  

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من
عناٌة )مستشفى االطفال -محضن

 بصٌدناوى+ العام(
 هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام(م.م / 17/1/1118 11/1/1118

ا.ت/ شٌرٌن +  م.م/ نسرٌن مصباح
 )صٌدناوى( 

 

مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة وعٌادة 
 امراض الدم بمستشفى الجامعة

 م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن السواح + 19/1/1118 18/1/1118
 محمدى فاتن /ت.ا

 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م   4/4/1118 1/4/1118
 مصباح

 عبدالحمٌد مها/ ت.ا+أحمد سارة/م 11/4/1118 5/4/1118 قلب وصدر)مستشفى االطفال بصٌدناوى(

 ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة رضا 11/4/1118 11/4/1118 التغذٌة )مستشفى االطفال بصٌدناوى(

 

 

 

 

 

 

 

Rotation (3) Hospital 

Group (5) 

  11/4/1118-1/1118/ 11فى الفترة من

 االسم م

 ٌاسمٌن عمر احمد سالم 1

 ٌاسمٌن محب محمد عبدالحافظ 1

 ٌسرٌة طارق عوض عبدالجلٌل شهوان 1

 ٌمنه مجدى لطفى ابوطالب 4

 سعٌد محمود ابراهٌم سٌد احمد 5

 شٌماء سامى حسن حسن 6
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 عال جمال احمد محمد 7

 محمد عادل عبدالحلٌم محمد 8

 الشحات زكى السٌدمحمود  9

 هبة محمد محمود محمود الكاشف 11

 اسماء المشرفٌن التارٌخ المكان

 الى من
مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة وعٌادة 

 امراض الدم بمستشفى الجامعة
 م.م/ دالٌا الشٌخ + م.م/ فاتن السواح + 17/1/1118 11/1/1118

 محمدى فاتن /ت.ا
 

حضانة  +المعمل )بالكلٌة( 
 (بجانب كلٌة التجارة) الجامعة

 نسرٌن/ م.م+  عاطف مروة/ م 19/1/1118 18/1/1118
 مصباح

 عبدالحمٌد مها/ ت.ا+أحمد سارة/م 4/4/1118 1/4/1118 قلب وصدر)مستشفى االطفال بصٌدناوى(

 رضا ا.ت/ أسماء سالم + ا.ت/ أمٌرة 11/4/1118 5/4/1118 التغذٌة )مستشفى االطفال بصٌدناوى(

عناٌة )مستشفى االطفال -محضن
 بصٌدناوى+ العام(

 هبة عبد هللا + م/ دعاء)العام(م.م / 11/4/1118 11/4/1118
 ا.ت/ شٌرٌن )صٌدناوى( + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotation (3) assignment 

 11/4/1118-1/1118/ 11فى الفترة من

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
  ابراهٌمدٌنا محمد السٌد  1

 
Respiratory 

distress 
 

 
 

 م .م/ حازم السعٌد
 رانا رجب حسن دٌدامونى 1

 راندا ابراهٌم محمد ابراهٌم 1

 راندا غانم محمد غانم ذكري 4

 رانٌا حسن رمضان حسن االمام 5

 رانٌا سعٌد السٌد محمد السٌد الصباغ 6

 رانٌا صفوت عبدالسمٌع محمد طواش 7

 رانٌا عبدالحفٌظ مرسى محمد موسى 8
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 رباب محمود محمد عٌد العبد 9

 رحمه حسٌنى محمد على محمد 11

 رشا محجوب محمد السٌد 11

 رضوه خالد أحمد فتحً ابراهٌم 11

  رغده حسن عبدالرحٌم سالم مسلم 
  رمضان محمد سعٌد عوض 
  رندا فوزى محمد عطٌه 
   

  محمد عبدهللا حسٌن رٌم ابراهٌم 1
 
 

Infant of diabetic 
mother 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 رٌهام محمد السعٌد عبدالحلٌم 1

 زٌنب احمد عبدالرحٌم ٌوسف 1

 زٌنب ممدوح احمد على 4

 سارة السٌد محمد عبدالعلٌم محمد 5

 ساره احمد السٌد علوان الصاوى 6

 ساره الدٌدامونى قاسم عبده 7

 ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى 8

 ساره عبدالوهاب محمد ابراهٌم العجمى 9

 ساره عٌد الشربٌنى احمد الشربٌنى 11

 ساره محمد ابراهٌم محمد 11

 ساره محمد حسٌن محمد 

 سالى عاطف محمد ابو العز 

 سامح ناصف حمدى طه محمد 11

Rotation (3) assignment 

 11/4/1118-1/1118/ 11الفترة من  فى

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم الطالب اسم م
  سعدٌه شوقى محمد ابو سرٌع 1

Hyperbilirubinemia 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ٌد

س
 ال

ن
ما

اٌ
 /

.م
م

د 
  

  
  

  
  
  
+

ال
لع

 ا
بو

 ا
ن
ما

اٌ
 /

 

سلمى عبداللطٌف عبدالحلٌم عبدالسالم  1
 الشهابى

 سماح احمد احمد ابراهٌم 1

 سماح السٌد عبدالسمٌع السٌد 4

 سماح حمدهللا محمد السٌد 5

 سمٌرة رأفت نظٌم عطٌه 6

 سناء السٌد احمد الدمرداش 7

 سهر السٌد صالح ابراهٌم 8

 سوار محمد عبدالرازق فرٌد سالمه 9

 شروق محمد ابراهٌم ابوالعال 11
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 شٌماء السٌد محمد فرحات 11

 شٌماء جمال غرٌب حامد 11

   
   

 Physical and شٌماء سعٌد عطٌة السٌد أحمد 1
neurological 

assessment of 
newborn 

 
 

 
 
 

 شٌماء عبدالمنعم السٌد محمد 1

 شٌماء عبدالمنعم عبدالسالم السٌد 1

 شٌماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطً 4

 شٌماء كامل السٌد عبد الحمٌد 5

 شٌماء محمد رافت حامد العوضى 6

 صابرٌن السٌد ابراهٌم محمد 7

 صباح دسوقى لطفى الدسوقى 8

 صفاء احمد حسن منصور 9

 صفاء محمد أحمد مصطفى احمد 11

 ضحى جمال عطٌه احمد النقٌب 11

 عادل جمال على حسانٌن الشوبكى 11

   عاطف عبدالخالق ابو هاشمعادل  
    

 

 

 

 

 

Rotation (3) assignment 

 11/4/1118-11/1/1118فى الفترة من 

 المشرف التارٌخ/  البحث اسم  م

عبدالحمٌد ربٌع عبدالحمٌد رضوان  1
 الشاعر

 
 

Accident prevention  
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 عبدالرحمن الشرقاوى محمود محمد 1

 عبدالرحمن الصٌاد محمود بسٌونى 1

 عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالكرٌم 4

 عبدالرحمن محمد السٌد حسن 5

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السٌد 6

 عبدالعزٌز نورالدٌن عبدالعزٌز محمود 7

 السٌدعبدهللا دٌاب محمد عطٌه  8

 عبدهللا عبدالحمٌد محمد الحسٌنى فٌاض 9
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 عبٌر السٌد سٌد احمد فرج سنجاب 11

 عبٌر ربٌـع السٌد عبد البصٌر 11

 عصام نبوي شحاتة درغام 11

  عال عطٌة أحمد عطٌة 

  عال محمد احمد عبدالمقصود 

  على محمد محمد حسن 

   

  غاده عطٌه رمضان عطٌه فوده 1
 
 

Skin & parasites 
 

 فاطمة الزهراء محمد احمد على 1

 فاطمة السٌد ابراهٌم زكى 1

 فاطمة حبٌب محمد محمود مكاوى 4

 فاطمة سعٌد ابراهٌم متولى 5
 


