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  Mansoura university  

Faculty of nursing 

Vice dean of community affairs 

Clinical Training Program For Internship Students 2020/2021 

1st week 

Date / time/ 

students’ groups 

Topics 

 

Staff name 

Saturday 

12/9/2020 

10 am: 2 pm 

 

Group : A 

- Welcome speech 

- Introduction of internship program 

- Records and reports 

- Hand hygiene and vital signs 

- I V infusion and personal protective equipment 

- Uterine massage  

- Local abdominal examination 

- Immediate baby care   

 أ.د. وفاء فتحي سليم

 د.إبراهيم عبد اللطيف

 د.أميرة عبد المنعم إبراهيم 

 م.م/ والء زهران

 م/ حنان عثمان

 م.م. شيماء مسعد -م/ فاطمة عيد

 م.م/ هبه زيدان

 م/  أحالم عالم

 م/ أزهارعبد الناصر-م/  أمانى شهبه 

Sunday 

13/9/2020 

10 am: 2 pm 

 

Group : B 

- Welcome speech 

- Introduction of internship program 

- Records and reports 

 

- Mechanical ventilator 

- Basic life support  

- Advanced life support 

 أ.د. وفاء فتحي سليم

 د.إبراهيم عبد اللطيف

 د.أميرة عبد المنعم إبراهيم

 د. مصطفي زناتي -أ.م.د.هناء حسين

 م.م/ ساره رضا  م.م/ اسماء محمد 

 م.م/ ايمان ياسر  م/ اميره السيد 

 م/ ريحاب فاضل م. حنان العشرى     

م. منار / م/ محمد هشام  -م. ايات فهمى  

 محمود

Monday 

14/9/2020 

10 am: 2 pm 

 

Group : C 

- Welcome speech 

- Introduction of internship program 

- Records and reports 

- Vital signs and growth measurements 

- Infant feeding: : Bottle & Gavage Feeding  

- baby care in Incubator & Gestational age 

assessment 

- oxygen therapy  and pulse oximetry  

 أ.د. وفاء فتحي سليم

 د.إبراهيم عبد اللطيف

 د.أميرة عبد المنعم إبراهيم

 د. مي عادل 

 د. مني رافت

 د. هند وجيه

 دد.عزة محم

Tuesday 

15/9/2020 

10am: 2 pm 

Group : A 

- Nasogastric intubation and care 

- Wound care and culture  

- Haemodialysis  

 د.إيمان عبده

 م.م/ زينب ابراهيم

 م/ ساره عرفات

 م/ داليا محمد
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Wednesday  

16/9/2020 

10 am: 2 pm 

 

Group : C 

- Suctioning  

- Colostomy care 

- Pediatric IM & SC injection  

- Uterine massage  

- Local abdominal examination 

- Immediate baby care   

 م.م. أحمد صالح 

 م.سارة حمزة -م.م.أمال رضا 

 م.م.محمود عبد الباسط 

 م.م/ لمياء ربيع

 م.م/ مروة رشاد

 م. أمال طلعت -م.م/ دينا ابو الخير 

Thursday 

17/9/2020 

10 am: 2 pm 

Group : B 

- Central venous pressure (CVP) 

- ABG sampling and interpretation 

- Endotracheal tube care 

 د. وفاء وهدان

 م.م/ شيماء محمد م.م/ نجوى يحى 

 م. ايه احمد -م.م/ امنى عبد الغنى  

 م/ ساره حجازى  م/ اسراء عوض  

2nd  WEEK 

Saturday 

19/9/2020 

10 am: 2 pm 

Group : B 

- Hand hygiene and vital signs 

- I V infusion  

- personal protective equipment 

- Uterine massage  

- Local abdominal examination 

- Immediate baby care   

 م/ حنان عثمان- م.م/ والء زهران

 م.م. شيماء مسعد -م/ فاطمة عيد

 سماح ناصرم.م/ 

 نورا جمعه / م.

 عبير صالحم.  -الناصر أزهار عبد / م. 

Sunday 

20/9/2020 

10 am: 2 pm 

 

Group : C 

 

- Mechanical ventilator 

- Basic life support  

- Advanced life support 

م.م/ ساره رضا  م.م/  -أ.م.د.هناء حسين

 م.م/ ايمان ياسر  م/ اميره- اسماء محمد 

ريحاب فاضل م. حنان  /م-السيد 

 م/ محمد هشام   -م. ايات فهمى  -العشرى 

 م. منار محمود

Monday 

21/9/2020 

10 am: 2 pm 

Group : A 

- Vital signs and growth measurements 

- Infant feeding: : Bottle & Gavage Feeding  

- baby care in Incubator & Gestational age assessment 

- oxygen therapy  and pulse oximetry  

 د. مني رافت-  د. مي عادل 

 د.عزة محمد-  د. هند وجيه

 

Tuesday 

22/9/2020 

10am: 2 pm 

Group : B 

- Nasogastric intubation and care 

- Wound care and culture  

- Haemodialysis  

 م.م/ زينب ابراهيم -     د.إيمان عبده

 م/ ساره عرفات

 م/ داليا محمد

Wednesday  

23/9/2020 

10 am: 2 pm 

Group : A 

- Suctioning  

- Colostomy care 

- Pediatric IM & SC injection   

 م.م. أحمد صالح 

 م.سارة حمزة -م.م.أمال رضا 

 م.م.محمود عبد الباسط 

Thursday 

24/9/2020 

10 am: 2 pm 

Group : C 

- Central venous pressure (CVP) 

- ABG sampling and interpretation 

- Endotracheal tube care 

 م.م/ شيماء محمد - د. وفاء وهدان

م.م/ امنى عبد الغنى  - م.م/ نجوى يحى 

 م/ ساره حجازى - م. ايه احمد -

 م/ اسراء عوض    

  علي كل طالب التاكد من ايام الحضور الخاصة بمجموعته كل اسبوع  تنبية هام :

االكاديميالمنسق      وكيل الكليه لخدمة المجتمع  عميد الكلية      

 

 أ.د / أمينة محمد النمر

 

 

 أ.د / وفاء فتحي سليم

 

 

 د.براهيم عبد اللطيف إبراهيم

 

 


