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 Revision 

 
 

Section 2 Section 1 Time Day/Date 

 

 

Revision on   

 Cranial nerves 

 د/اضًاء يصطفٙ

Revision on   

Bed bath& 

 Oral care 

 د/ُْذ صالذ

 د/داَّٛ خاب هللا

8.30-10am 

 
Tuesday 

30-10-

2018 

 

 

Revision on   

Bed bath& 

Oral care 

 د/ُْذ صالذ

 د/داَّٛ خاب هللا

Revision on   

Cranial nerves 

 د/اضًاء يصطفٙ

10.30-12am 

Revision on   

head, neck and  

lymph node 

 examination 

 د/اضراء َثٛم

 د/شًٛاء كثار٘

Revision on   

respiratory 

Examination 

 د/يسًذ رشاد

 

8.30-10am 

 
Tuesday 

6-11-

2018 

 

 

 

Revision on   

respiratory 

Examination 

 د/يسًذ رشاد

Revision on  

head, neck and  

lymph node  

examination 

 د/اضراء َثٛم

 د/شًٛاء كثار٘

10.30-12am 

Revision on  

 pulse 

 د/ضًر

Revision on   

bed making 

 د/ْانّ 

8.30-10am 

 
Tuesday 

13-11-

2018 
 

 Revision on  

bed making 

  ّد/ْان

Revision on   

pulse 

 د/ضًر

10.30-12am 
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 لقسم التمريض الباطني والجراحي (الترم االول) جدول التدريب العملي الفرقة األولي

Group 1 
 

Demonstrator 

and date  

Time and 

Application 

Time and 

Application 

Student names 

 From 12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

  انُصر ضٛف يسًذ اترطاو .1

 عهٙ عثذِ يسًذ اثار .2

 يسًذ انطٛذ خهف ازالو .3

 ازًذ يسًذ انذٍٚ ضراج ازًذ .4

 عراتٗ يسًذ شعثاٌ ازًذ .5

 عًر ازًذ عاتذٍٚ ازًذ .6

 اتراْٛى ازًذ عادل ازًذ .7

 يسًذ يسًذ عثذانظاْر ازًذ .8

 عثذانعال ازًذ عهٗ ازًذ .9

 يسًذ ازًذ عهٗ ازًذ .10

 عثذانعال خاتر يسًذ ازًذ .11

 قثٛصٙ يسًذ يسًذ ازًذ .12

 عثذهللا عهٗ يُصٕر ازًذ .13

 ازًذ يسًذ كًال ارٖٔ .14

 يسًذ عثًاٌ خانذ ارٚح .15

 عثذانًالك رفهّ عادل اضايّ .16

  يسًٕد عثذانالِ اضايّ .17

 يسًذ يسًذ ازًذ اضراء .18

 اتٕانسطٍ انراضٗ عثذ إضراء .19

 ازًذ يسًذ فرسٗ إضراء .20
 اتراْٛى يسًٕد قذرٖ اضراء .21

 يسًذ خًٛص َاصر اضراء .22

 يسًذ عثذهللا عسخ اضالو .23

 ضاليّ نطٛذايسًذ يسًٕد .24

 

 

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/ُْذ صالذ

Oral care Bed Bath 

 

 

Monday 

29-10-2018 

 د/اضرر اتراْٛى 

 

Hand Washing Abdominal 

Examination 

 

 

Sunday 

4-11-2018 

 د/يسًذ رشاد

 

Respiration Respiratory 

Examination 

 

 

Monday 

5-11-2018 

 د/شًٛاء كثار٘

 

Pulse Heart Examination 

 

Sunday 

11-11-2018 

اضراء َثٛمد/  

 

Reflexes Cranial Nerves 

 

 

 

Monday 

12-11-2018 

 د/ُْذ صالذ

Blood pressure 

 

Body Temperature 

(Oral-Axillary) 

 
 

 
 

 
 



        

  

 
 

3 
 

 لقسم التمريض الباطني والجراحي (الترم االول) وليجدول التدريب العملي الفرقة اال

Group 2 

 
Demonstrator 

and date  

Time and 

Application 

Time and 

Application 

Student names 

 From 12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

 يسًذ ْاشى يسًذ اضًاء .1

 عارف ازًذ رشاد اشرف .2

 يسًذ ازًذ يصطفٗ اياَٗ .3

 ضٛذ زدازٖ عطا ايم .4

 شساذّ عسانعرب صاتر ايُّٛ .5

 اتراْٛى زطٍ ازًذ ايٛرِ .6

 عثذانرزًٍ ازًذ ضٛذ ايٛرِ .7

 زطٍٛ ازًذ اتٕانسطٍ ايًّٛ .8

 زًاد انطٛذ صالذ ايًّٛ .9

 زطٍٛ يسًذ يسًذ ايًّٛ .10

 اضكُذر اتٕانًٍٛٛ اَذرٔ .11

 عهٗ يسًذ زعفر اَصاف .12

  عثذانداتر اشرف اَعاو .13

 عثذانسافع إَر كًال اًٍٚ .14

 يسًذ تذٖٔ عصاو اّٚ .15

 ازًذ يسًذ عهٗ اّٚ .16

  يسًذ يسًٕد عهٗ تٓاء .17

 نطفٗ إَر اًٍٚ تٛشٕٖ .18

 اتٕانقاضى ْاشى يسًذ ذسّٛ .19

 فٕزٖ نٕقا فاٚس ذٕياش .20

 خاتر ضذرِ يكرو خاتر .21

  َصٛف ُْذٖ خرخص .22

 انطٛذ زطٍ عهٗ خٓاد .23

 ضعٛذ يسًذ يدذٖ أزًذ .24

 

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/داَّٛ خاب هللا

Oral care Bed Bath 

 

 

 

Monday 

29-10-2018 

 د/شًٛاء كثار٘

Hand Washing Heart Examination 

 

 

Sunday  

4-11-2018 

 د/اضرر اتراْٛى

 

Respiration Abdominal 

Examination 

 

Monday  

5-11-2018 

 د/يسًذ رشاد

 

Pulse Respiratory 

Examination 

Sunday 

11-11-2018 

ضًاء يصطفٙد/ا  

 

Reflexes Cranial Nerves 

Monday 

12-11-2018 

هللاداَّٛ خاب د/  

 

Blood pressure 

 

Body Temperature 

(Oral-Axillary) 
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 لقسم التمريض الباطني والجراحي (االولالترم ) جدول التدريب العملي الفرقة االولي

Group 3 
 

Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From 12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

 ْالل عثذانغُٗ خًال زًادِ .1

 يسًذ انطٛذ زكرٚا زًسِ .2

 يسًذ يسًذ عثذانطرار خانذ .3

 عثًاٌ عثذانرزًٍ رافد دعاء .4

  ازًذ عثذانُاصر دعاء .5

 ضانًاٌ عثًاٌ عهٗ دعاء .6

 صانر يسًذ خهٛفّ راَذا .7

 انطٛذ ْاشى ازًذ راَٛا .8

 اتٕانقاضى يسًذ ضٛذ راَٛا .9

  انثاب فرر قٛصرٖ راَٛا .10

 كثكة عهٗ ضانى رزًّ .11

 زطٍٛ يسًذ عثذانرزًٍ رزًّ .12

 فًٓٙ انطٛذ رشذٖ رٚٓاو .13

 زطاٍَٛ عثذانًُعى يسًذ ضارِ .14

 شساذح نثٛة تٓدد ضاَذٖ .15

 ادو عثذانعظٛى يسطٍ ضهًٗ .16

 يسًذ ازًذ زطٍ ضًر .17

 يسًذ زكٗ يسًذ ضًّٛ .18

 انطٛذ يسًذ زطٍ ضٕيّٛ .19

 زثشٙ عطّٛ ضًعاٌ شُٕدِ .20

  عثذانرؤف يسًٕد انذٍٚ شٓاب .21

 اتراْٛى زطٍ اتراْٛى شٛرٍٚ .22

 زطٍ يسًذ عشرٖ شًٛاء .23

 عٛطٗ عاطف ياركٕ .24

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/ْانّ يخرار

Hand washing  Occupied  

bed making 

 

  

Monday 

29-10-2018 

 د/ضًر انطٛذ

 

Reflexes Un Occupied bed 

making 

 

 

Sunday 

4-11-2018 

 د/شًٛاء كثار٘

Oral care 

 

Heart Examination  

 

 

 

Monday 

5-11-2018 

راء َثٛمد/اض  

 

Respiration 

 

Cranial nerves 

 

 

Sunday 

11-11-2018 

 د/يسًذ رشاد

 

Body 

temperature 

Respiratory 

assessment  

  

Monday 

12-11-2018 

اضًاء يصطفٙد/  

 

Blood pressure Pulse 
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 جدول التدريب العملي الفرقة االولي)الترم االول( لقسم التمريض الباطني والجراحي 

Group 4 

 
Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From 12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

  صاتر ازًذ انذٍٚ صالذ .1

  عثذانْٕاب ازًذ ضسٗ .2

  ٕٚضف صالذ عثذانرزًٍ .3

  يسًذ عهٗ عثذانرزًٍ .4

  ازًذ يسًٕد عثذانرزًٍ .5

 زًٛذ ازًذ َاصر عثذهللا .6

 اتراْٛى عهٗ يسًٕد عثٛر .7

  يسًٕد اتراْٛى عساو .8

  خاد رخة فرٕذ عهٗ .9

  انطٛذ اضًاعٛم عهٛاء .10

 دردٚر عًر عصاو عًر .11

 ازًذ خهف يسًذ عًر .12

 عثذانعال انطٛذ يسًذ غادِ .13

  يعس عثذانداتر غراو .14

 عهٙ يسًذ زطٍ فاطًّ .15

 يسًذ انطٛذ رافد فاطًّ .16

 ايٍٛ ازًذ عاطف فاطًّ .17

  عثذانصًذ ٕٚضف فاطًّ .18

  فارٔق يدذٖ كررٍٚ .19
  تخٛد عثذانطٛذ يارُٚا .20

 يُٛر يداْذ يارُٚا .21

 عاير ازًذ ضٛذ يازٌ .22

 زُا ضهٛى ضاير ياٚكم .23

 إتراْٛى انطٛذ إًٚاٌ  .24

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/ضًر انطٛذ

Occupied  

bed making 

Hand washing 

  

Monday 

29-10-2018 

 د/ْانّ يخرار 

 

Reflexes Un Occupied bed 

making 

Sunday 

4-11-2018 

ضراء َثٛم اد/  

Respiration Cranial nerves 

Monday 

5-11-2018 

ضًاء يصطفٙد/ا  

 

Pulse Blood pressure 

 

Sunday 

11-11-2018 

ضًر انطٛذد/  

Heart 

Examination 

Oral care  

Monday 

12-11-2018 

 د/يسًذ رشاد

 

Respiratory 

assessment 

Body temperature 
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 لقسم التمريض الباطني والجراحي(الترم االول ) وليجدول التدريب العملي الفرقة اال

Group 5 
 

Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From 12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

 عثذانهطٛف إَر ازًذ يسًذ .1

 تكر ثاتد ازًذ يسًذ .2

 يسًذ انذٍٚ َٕر ازًذ يسًذ .3

 انطٛذ يسًٕد انطٛذ يسًذ .4

  اتراْٛى خهف ضٛذ يسًذ .5

  عثذانعال عثذانرزًٍ يسًذ .6

 يثارك يسًذ عثذانعال يسًذ .7

 ضهًٛاٌ يسًذ عطّٛ يسًذ .8

 ازًذ ازًذ عهٗ يسًذ .9

 ازًذ يسًذ فرسٗ يسًذ .10

 ٚسٚذ يرضٗ فرغهٗ يسًذ .11

 يسًذ صانر يصطفٗ يسًذ .12

 عثذانالِ تخٛد َاصر يسًذ .13

 زطاٍَٛ يسًذ ازًذ يسًٕد .14

  عثذانُعٛى اضايّ يسًٕد .15

  ْاشى عثذانراضٗ يسًٕد .16

 انطٛذ ازًذ َثٛم يسًٕد .17

  اتٕانًعارف يصطفٗ .18

 عهٗ عًر عهٗ يصطفٗ .19

 عثذانسًٛذ انطٛذ خانذ يعرس .20

 زطٍٛ ضانى كايم يٛطرِ .21

 ٕٚضف كرو يٛشٛم يُٛا .22

 عهٗ ضعذ عثذانُعٛى ْشاو .23

 انطٛذ انٕفا أتٕ يسًذ طّ .24

 

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/شًٛاء كثار٘

 

Blood pressure Heart Examination 

 

 

 

Monday 

29-10-2018 

رشادد/يسًذ   

 

Pulse Respiratory Examination 

 

 

 

Sunday 

4-11-2018 

 د/ْانّ يخرار

 

Body 

Temperature 

(Oral-Axillary) 

 

Unoccupied  

bed making 

 

 

 

Monday 

5-11-2018 

ْانّ يخرارد/  

 

Blood pressure Occupied  

bed making 

 

 

Sunday 

11-11-2018 

 د/ُْذ صالذ

 

Reflexes Bed Bath 

Monday 

12-11-2018 

 د/اضرٛر اتراْٛى

 

Respiration Abdominal  

Examination 
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 لقسم التمريض الباطني والجراحي (الترم االول) وليجدول التدريب العملي الفرقة اال 

Group 6 

 
Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From 12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

 عثًاٌ عثذانسفٛع عثًاٌ يُار .1

 عُثر يسًذ اًٍٚ يسًذ يُار .2

 ضٛذ عاير يسًذ يُال .3

 يسًذ ثاتد اياو َادّٚ .4

 يسًذ عهٗ يدذٖ َذاء .5

 ازًذ يسًذ يسًٕد َذٖ .6

 انطٛذ يسًذ يصطفٗ َذٖ .7

 زطٍ عثذانالِ خهف َٓٗ .8

  يرٕنٗ صالذ انٓذٖ َٕر .9

 ْاشى يسًٕد يسًذ َٕرا .10

 يطعٕد يسًٕد يصطفٗ َٕرِ .11

 عثذهللا عثذانطٛذ فرسٗ َٕرْاٌ .12

 زداز٘ يسًٕد ريضاٌ ْاخر .13

 اضًاعٛم يسًذ ْاَٗ ْاٚذٖ .14

 انطٛذ صاتر زاذى هللا ْثّ .15

 عهٗ يسًذ زايذ ْذٖ .16

 اضًاعٛم عثذانُثٗ يسًذ ْذٚر .17

 يسًذ يسًذ يًذٔذ ُْذ .18

 عهٗ يسًٕد عثذانطًٛع ْٛاو .19

 يسًذ فرسٗ َاصر يرِٔ .20

 ْٔثح َثٛم اشرف يرٚى .21

 فٓٛى زايذ شعثاٌ يرٚى .22

 زدازٖ اتراْٛى يسًذ يرٚى .23

 عثذانُاصر عصاو زثٛثّ .24

 

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/يسًذ رشاد

Blood  

pressure 

Heart 

 Examination 

 

 

 

Monday 

29-10-2018 

 د/ُْذ صالذ

Pulse Bed Bath 

Sunday 

4-11-2018 

اضًاء يصطفٙد/  

Reflexes 

 

Blood  

pressure 

Monday 

5-11-2018 

ضًر انطٛذد/  

Unoccupied  

bed making 

 

Occupied  

bed making 

Sunday 

11-11-2018 

 د/اضرر اتراْٛى

Body 

Temperature 

(Oral-Axillary) 

Abdominal  

Examination 

 

Monday 

12-11-2018 

 د/شًٛاء كثار٘

 

Respiration Respiratory  

Examination 
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 لقسم التمريض الباطني والجراحي (الترم االول )دول التدريب العملي الفرقة األوليج

Group 7 

 
Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

  َاخٗ عثذانعال ٔفاء .1

 عثذهللا ازًذ يخرار ٔالء .2

 يسًٕد خهٛفّ طهعد ٔنٛذ .3

 اتراْٛى يسًذ خًال ٚارا .4

 زطٍٛ يسًٕد زطٍٛ ٚارا .5

  إَر عثذانسافع ٚاضًٍٛ .6

  عثذانرزٛى يسفٕظ ٚاضًٍٛ .7

 عثذانعال عهٗ يسًذ ٚاضًٍٛ .8

 عهٗ زايذ شعثاٌ ٕٚضف .9

  عالو أزًذ خاتر آالء .10

  انراضٗ عثذ انثذرٖ كرٚى .11

 انُٕر عثذ زاكٗ تشارج يرٚى .12

 يسًذ ياخذ انسكٛى عثذ ٔنٛذ .13

  انرزٛى عثذ يًذٔذ أزًذ .14

 إتراْٛى يسًذ انطٛذ عًر .15

  انغُٗ عثذ يسًٕد خٓاد .16

 أزًذ يسًذ عهٗ عثذِ تخٛرح .17

 عهٗ اندًم زطٍ رضا .18

  ريضاٌ خهٛفح ريضاٌ .19

 ْالنٗ شعثاٌ خًال رزًح .20

 يٕرٚص صثسٗ عًاد .21

  إضًاعٛم صفٕخ زطُاء .22

 تُٓاٌ إدٔارد يارٕٚ .23

  فٓٛى طهعد صثاذ .24

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/اضراء َثٛم 

 

Hand washing  Cranial nerves 

Monday 

29-10-2018 

 د/اضراء َثٛم 

 

Respiration Blood pressure  

 

 

 

Sunday 

4-11-2018 

 د/داَّٛ خاب هللا

 

Oral care Bed bath 

 

Monday 

5-11-2018 

داَّٛ خاب هللاد/  

 

Blood pressure Body temperature 

 

  

Sunday 

11-11-2018 

 د/ْانّ يخرار

 

Unoccupied bed 

making 

Occupied 

 bed making 

Monday 

12-11-2018 

 د/ضًر انطٛذ

 

 

Pulse 

 

Abdominal 

examination 
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 جدول التدريب العملي الفرقة االولي) الترم االول( لقسم التمريض الباطني والجراحي

Group 8 

 
Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

  عثًاٌ يسًذ يسًذ أزًذ .1

 انرزًٍ عثذ صاتر يُار .2

 يسًٕد يسًذ زطٍ زطاو .3

 إتراْٛى أزًذ انذٍٚ عالء .4

 انعال أتٕ يًذٔذ أضايح .5

 عهٗ أزًذ عُرر يٛار .6

 انطًاٌ خًال يسًٕد .7

 أزًذ يسًذ نًٛاء .8

 خاد خاتر طّ .9

 إَٔر أتاصٛرٖ أزًذ .10

 فٕزٖ تذٖٔ تالل .11

 عهٗ يسًذ َاخر يسًذ .12

 ذعهة أزًذ يسًذ ضهًٗ .13

  عهٗ ضعذ عهٗ َريٍٛ .14

  ضعٕدٖ انرزًٍ عثذ .15

  انرزًٍ عثذ يراد رٔاٌ .16

 ٕٚضف أزًذ دعاء .17

 أزًذ ريضاٌ أزًذ .18

 انهطٛف عثذ انفرٕذ أتٕ أزًذ .19

  إتراْٛى يسًذ انرزًٍ عثذ .20

  انرزًٍ عثذ كًال رزًح .21

 يسًذ عهٗ عاير يسًذ .22

 انسافع عثذ فرسٗ ْانح .23

 عثذانسكٛى يسًذ يصطفٗ .24

 

 

Sunday 

28-10-2018 

 د/اضًاء يصطفٙ 

 

Cranial nerves 

 

Hand washing 

 

Monday 

29-10-2018 

 د/اضًاء يصطفٙ 

 

Respiration 

 

Blood pressure 

 

 

 

Sunday 

4-11-2018 

 د/ُْذ صالذ

 

Oral care Bed bath  

 

 

Monday 

5-11-2018 

 د/اضرر اتراْٛى

Body temperature 

 

Abdominal 

examination 

 

Sunday 

11-11-2018 

داَّٛ خاب هللاد/  

 

Pulse     Blood pressure 

  

Monday 

12-11-2018 

 د/ْانّ يخرار

 

Unoccupied bed 

making 

Occupied bed making  
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 جدول التدريب العملي الفرقة االولي) الترم االول( لقسم التمريض الباطني والجراحي

Group 9 

 
Demonstrator Time and Date Application Student names 

 From12-3.30pm From 8.30-12pm 

 

 زْٛر هللا فرر يصطفٗ .1

 انطًٛع عثذ يسًٕد يسًذ .2

 يسًٕد يسًذ انطٛذ .3

 عهٗ يسًٕد شًٛاء .4

  عهٗ عالو اضًاء .5

 يطعٕد يسًٕد عهٗ خٛٓاٌ .6

 انثذرٖ ازًذ يسًذ .7

 يسًٕد ازًذ االيٛر .8

 شعثاٌ انذٍٚ صالذ يصطفٙ .9

 ْارٌٔ ازًذ خهف اضًاء .10

 ازًذ يًذٔذ ازًذ .11

 عهٗ خانذ زطُاء .12

 اضًاء اتٕتكر عثذانهطٛف .13

 ازًذ يسًذعثذهللا  .14

 زٚذ أتٕ ْاشى يسًذ ٕٚضف .15

  انذٍٚ َٕر أزًذ إًٚاٌ .16

  يسًذ انرضٕل عثذ ضارج .17

 يسًذ انسكٛى عثذ إًٚاٌ .18
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Sunday 

28-10-2018 

 د/اضرر اتراْٛى

 

Hand  

washing 

 

Abdominal 

Examination  

 

 

 Monday 

29-10-2018 

 د/داَّٛ خاب هللا 

 

Pulse 

 

Hygienic care  

&Oral care 

 

Sunday 

4-11-2018 

 د/ضًر انطٛذ

Respiration  Bed making 

 

 

Monday 

5-11-2018 

ُْذ صالذد/  

 

Body  

Temperature 

(Oral, axillary) 

Blood  

pressure 

Sunday 

11-11-2018 

شًٛاء كثار٘د/  

 

Respiratory 

assessment 

 

Heart  

Examination 

Monday 

12-11-2018 

اضراء َثٛمد/  

Cranial 

nerves 

 

Reflex 

 

 

 

 

 

 


