
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2017/ 2016قسم تمريض الباطنى والجراحى  لعام                                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية 

  عنوان البحث      السادة االمشرفون 

 عنوان االنجليزية       

 لجنة الحكم

 

 تاريخ  

المناقشة   

 

 تاريخ 

 منح    

  الجامعة 

2016/ 10/ 17     فاطمة محمد عبدالحميد 

  

 

د/نادية محمد 0م0ا 

 ه الكلية  ط

د/ محمد نجيب 0ا 

محمود الخشاب      

 الطب

 

تاثير برنامج العناية الذاتية فى 

تحسين سلوكيات الرعاية بالقدم 

 السكرى 

     

وفاء محمد عامر 

  محمود 

17 /10 /2016  

د/ محمد نجيب 0ا

محمود الخشاب      

 الطب

د/نادية محمد طه 0م0ا

 الكلية  

 

رعاية التداخالت التمريضية تجاه 

مرضى دوالى المرىء أثناء المنظار 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق 

      

 

           

 2016/ 2015قسم تمريض الباطنى والجراحى  لعام                                                             

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية 

 لجنة   عنوان البحث      السادة االمشرفون 

 الحكم 

 تاريخ

المناقشة   

 

 تاريخ 

 منح 

  الجامعة 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا  9/8/2015 دعاء محمد صبرى   

 د/ عبد الفتاح حسن فرير الطب 

 د/الهام حمد محمد   الكلية  

   

تأثير برنامج  التعزيز  

الصحى على التزام 

مرضى ضغط الدم المرتفع  

 بالنظام 

 العالجى 

 

د/نادية محمد طه 0م0ا

د/ عال عبد 0ا  الكلية  

 العاطى أحمد        

              نجالء السيد مهدى د/ 0أ   
  

  

24/9/2017

  

 

 د/نادية محمد طه الكلية 0م0د/ ا 9/8/2015 هالة عبد النظير عبد الجواد 

 د/ هويده أحمد عثمان  الطب 0ا 

 د/هويدا كميل  زيتون  الكلية 

 مج ا لتدريبى  تأثيرا لبرنا

 على ا ألداء التمريضى 

 فى الساعة الذهبية أثناء 

 الرعاية التمريضية لمرضى

االصابات  بالطوارى 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق  

   

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا  9/8/2015  منى عبدهللا محمد  

 د/محمد حسين محمد  الطب 

 د/الهام حمد محمد   الكلية  

   

االسترخاء التدريجى تأثير 

على معالجة االلم وجودة 

 النوم بين مرضى الحروق  

د/ نادية محمد طه                      0ا     

د/ محمد حسين 0ا

محمد                          

 د/ منال صالح حسن                  0أ

د/ امانى محمد 0م0ا    

  صفوت           

26/9/2017

  

 

 9/8/2015 محمد   سماح محمود 

 

 

 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

د/ محمد نجيب محمود الخشاب      0ا

 الطب 

د/ مها دسوقى صالح    الكلية 

  

 تأثير برنامج تعليمى على 

المعرفة والممارسة والكفاءة 

 الذاتية لمرضى 

 السكر من النوع الثانى

 د/نادية محمد طه 0م0ا

د/ محمد نجيب محمود 0ا

 الطب      الخشاب 

د/ امانى محمد 0م0ا    

 صفوت   
        د/ عال عبد العاطى أحمد        0ا

  

9/11/2017

  

 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا 8/9/2015 سوزان محمد السيد 

 د/سليم حامد المسلمى   الطب 

 د/الهام حمد محمد   الكلية  

   

االجراءات الوقائية نحو  

دية الجلطات الدموية الوري

بين مرضى العظام 

 بمستشفيلت جامعة الزقازيق 

   

                                                      

 2015/ 2014قسم تمريض الباطنى والجراحى  لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية 

 نة الحكملج    عنوان البحث      السادة االمشرفون 

 

 تاريخ  

المناقشة   

 

 تاريخ 

 منح    

  الجامعة 



12/8/2014 فاطمة محمد العيسوى

  

 د/ أمل محمد الدخاخنى  0ا

 د/ أمل محمد أحمد داوود 00م0ا

د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

   

تأثير برنامج تدخل تمريضى 

على صعوبة التنفس لدى 

المرضى الذين يعانون من 

وى مرض االنسداد الرئ

 المزمن  

 

  

 د/ أمل محمد الدخاخنى  0ا

 د/ أمل محمد أحمد00م0ا

  د/كاميليا فؤاد عبد هللا0ا
 د/ شلبية السيد أبو زيد        0ا

22 /3 /2017 16/9/2017  

 د/ اشرف السيد الشورى 0ا 12/8/2014 رحاب رجب بيومى 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

 د/هويدا كميل  زيتون  

مج التدخل التمريضى تأثيربرنا

على معلومات وممارسات 

الممرضات ومخرجات مرضى 

 الربو الشعبى  

د/ نادية محمد طه           0م0ا    

 د/ اشرف السيد الشورى              0ا

 د/ عال عبد العاطى أحمد0أ    

            د/ منال صالح حسن0أ

22/9/2016 3/4/2017  

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا 12/8/2014 حمد  امل حميد

/هبه عبد الوهاب سليم د ا0ا

 لطب 

 د/الهام حمد محمد   الكلية  

 

اداء  تأثير برنامج تعليمى على

االممرضات تجاه ميكانيكية 

 الجسم 

      د/ نادية محمد طه           0م0ا     
                     د/ منال صالح حسن0أ       

 محمد د/ اسماء حمدى0م0ا    

 
 

 

13/3 /2017 11/9/2017  

د/عبد اللطيف محمد عبد 0ا 12/8/2014 زينب محمد أحمد البرامونى 

 اللطيف  

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

 د/هويدا كميل  زيتون 

تاثير برنامج عن احتياطات 

مكافحة العدوى على 

معلومات وممارسات 

الممرضات ونتائجه على 

مخرجات المريض فى وحدة 

 ستصفاء الدموى اال

 د/نادية محمد طه   0م0ا

  د/كاميليا فؤاد عبد هللا0ا

 نصر نيل حساد/من0ا

7 /3 /2017

  

 

11/9/2017 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا 12/8/2014 ايمان على متولى 

 د/ هبه عبد الوهاب سليم      0ا

 د/ مها دسوقى صالح    

 تأثيربرنامج التدخل التمريضى

على مريضات  غير الدوائى

التهاب المفاصل 

 الروماتيزمى 

 د/ نادية محمد طه         0م0ا

 د/ عال عبد العاطى أحمد        0ا  

 د/ منال صالح حسن             0أ   
 

 

 22/9/2016 

3/4/2017   

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا 12/8/2014 ماجدة كمال الشششتاوى 

 د/الهام حمد محمد   الكلية 

 / احمد محمد دعبس د0ا

التمرينات  تأثيربرنامج

العالجية العالجية على 

مخرجات المرضى 

الخاضعين لجراحات القلب 

 المفتوح 

 د/ نادية محمد طه         0م0ا

 د/ عال عبد العاطى أحمد        0ا  

              نجالء السيد مهدى د/ 0أ   
  

  
 

8 /3 /2017 11/9/2017  

                                  

 2014/ 2013قسم تمريض الباطنى والجراحى  لعام                                

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية 

 لجنة الحكم    عنوان البحث      السادة االمشرفون 

 

 تاريخ  

المناقشة   

 

 تاريخ 

 منح    

  الجامعة 

 8/2013/ 13 شهيره العطافى عبد هللا

  

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

 د/ عبد الفتاح حسن فرير الطب 

 د/ مها دسوقى صالح     

   

تأثير برنامج تعليمى على الكفاءة 

الذاتية لمريض احتشاء عضلة 

 القلب 

 

  د/ زينب حسين على 0أ.م

د/ ناديةةةةةةةةةةة محمةةةةةةةةةةد طةةةةةةةةةة ه              0م0ا

 د/ كاميليا فؤاد عبدهللا          0أ

  

19 /9/2016  3/4/2017

  

 2013/ 2012قسم تمريض الباطنى والجراحى  لعام                                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية 

 لجنة الحكم    عنوان البحث      السادة االمشرفون 

 

 تاريخ  

المناقشة   

 

 تاريخ 

 منح    

  الجامعة 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا  6/8/2012 لحميد    اسماء عبوده عبد ا

د/ محمد نجيب محمود الخشاب      0ا

 الطب 

 د/ مها دسوقى صالح    

   

تأثير برنامج تعليمى  تدريبى فى 

تحسين معرفة واداء الممرضات 

 للتحكم فى العدوى بوحدة المناظير 

 

د/ محمد نجيب محمود 0ا

 الخشاب       

 خاخنى د/أمل محمد الد0ا

 د/نادية محمد طه   0م0ا

   د/كاميليا فؤاد عبد هللا0ا

30/9/2015 25 /2 /2016

  

 د/ماجدة عبد العزيز محمد0ا  6/8/2012 عايدة أحمد محمد  
 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

 د/ايمان محمد عبد العزيز    الكلية 

تأثيرابرنامج  الرعاية التلطيفية على 

ممرضات معلومات وممارسات ال

لرعاية مرضى الفشل الكلوى ذو 

 المرحلة االخيرة 

 د/سلوى على حسن  0ا

 د/نادية محمد طه   0م0ا

  د/منل صالح حسن 0ا

21/9/2015

  

25 /2/2016

  

 2012/ 2011قسم تمريض الباطنى والجراحى  لعام                                                      

 د تاريخ القي اسم الباحث 

 م الكلية 

 لجنة الحكم    عنوان البحث      السادة االمشرفون 

 

 تاريخ  

المناقشة   

 

 تاريخ 

 منح    

  الجامعة 



18/10/2011 ايمان السيد حسين محمد    

  

 د/ماجدة عبد العزيز محمد0ا

 د/ صفاء حسين محمد 

 د/هويدا كميل  زيتون  الكلية 

تأثير البرنامج التعليمى الخاص 

ات الرعاية الذاتية بممارس

للمرضى ما بعد جراحة 

 الجذرى ى استئصال الثد

 

 د/ماجدة عبد العزيز محمد0ا

 د/نادية محمد طه   0م0ا

 د/كاميليا فؤاد عبد هللا 0ا

9/11/2013 7/8/2014  

 د/ماجدة عبد العزيز محمد0ا 18/10/2011 نجالء عبد الكريم مغازى 

 د/نادية محمد طه الكلية  0م0ا

 م حمد محمد   الكليةد/الها 

تأثيرا لبرنامج التعليمى على 

نوعية حياة المرضى ذوى الفتحة 

 الصناعية بالقولون 

 د/أمل محمد الدخاخنى 0ا

 د/نادية محمد طه   0م0ا

  د/كاميليا فؤاد عبد هللا0ا

23/6/2015

  

 

27 /2 /2016  

                     

 
 بيان                                                             

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الدكتوراه                         

 2016/ 2015قسم تمرض المسنين  لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 لجنة الحكم  عنوان البحث     السادة االمشرفون 

 

 

 يخ تار

 

  المناقشة

      تاريخ             

منح       الجامعة 

  

 د/ ايمان شكرى عبدهللا  0ا   9/8/2015 شيماء بديع محمود     

 د /أمانى رشاد أبو السعود  0ا

برنامج تعليمى لتحسين جودة الحياة 

لمرضى كبار السن المصابون بخلل 

 بصرى  

 

د/ نوال 0د/ سلوى عباس على ا0ا

د/ ايمان شكرى 0يمان امحمود سل

   عبد هللا

26/9/2017

  

 

 د/ ايمان شكرى عبدهللا  0ا  9/8/2015 رحاب عادل محمد  

 السعود د /أمانى رشاد أبو 0ا

حياة ال ابرنامج تعليمى لتحسين جودة

 المسنين فيما يتعلق بصحة الفم لدى 

د/ ايمان شكرى عبدهللا                   0ا

     ر             د/ اماتى صبحى سرو0أ 

              د/ عاطف الشحات عطية0ا
  

7/10/2017

  

 

 
 2015/ 2014قسم تمرض المسنين  لعام                                

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 لجنة الحكم  عنوان البحث     السادة االمشرفون 

 

 

 تاريخ 

 

 المناقشة 

     تاريخ              

منح       الجامعة 

  

 حسنات رمضان عبد العزيز 

 
 

 د/ ايمان شكرى عبدهللا  0ا   12/8/2014

 د /أمانى رشاد أبو السعود  0ا

 د/سلوى عباس على حسن 0ا

التدخل المعرفى السلوكى لتحسين جودة 

 النوم لدى كبار السن 

 

 د/ سلوى عباس على حسن         0أ

                  د/ ايمان شكرى عبدهللا0ا  

د/ نوال محمود سليمان               0أ  

 د/ امانى صبحى سرور          0م0ا

                         

19/9/2016  3/4/2017 
  

 اسماء النادى محمد   

 عبد الخالق 

 د/ ايمان شكرى عبدهللا  0ا  2/12/2014

 د /أمانى رشاد أبو السعود 0ا

 ند/سلوى عباس على حس0ا

برنامج تعديل نمط الحياه للتحكم فى ارتفاع 

ضغط الدم االساسى بين المسنين فى مدينة 

 الزقازيق  

 د/ سلوى عباس على حسن         0أ

د/ ايمان شكرى عبدهللا                 0ا  

د/ هويدا 0د/ محمد مجدى ناصف ا0ا

  صادق عبد الحميد 

 

27 /2 /2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2017/ 2016قسم تمرض النساء والوالدة  لعام                                                      

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

 لجنة الحكم  عنوان البحث    السادة االمشرفون  

 

 

 تاريخ

 المناقشة  

 تاريخ    

  منح الجامعة 

 نهى السيد محمود

 

 رضوان

 دين                       د/ سناء على نور ال0ا 2016/ 2/8 2

     د/ أمينة سعد جنيد  0ا

 ام د/ امانى حامد

تاثير المشورة الموجهه للنساءعلى رضائهن 

 استخدام اللولب الرحمى فى واستمرارهن

 كوسيلة لمنع الحمل 

     

 

عزة ابراهيم على 

 عبد القادر 

2 2/8 /2016

  

            

                د/ أمينة سعد جنيد             0ا

 لطفى محمد د/ محمد 0ا
 د/صباح لطفى محمد

عوامل الخطر واالرشادات التمريضية للسيدات 

 المصابات ببطانة الرحم المهاجلرة 

 

   

 
 

 
 2016/ 2015قسم تمرض النساء والوالدة  لعام                                                          

 يد تاريخ الق اسم الباحث 

 م الكلية 

 لجنة الحكم  عنوان البحث    السادة االمشرفون  

 

 

 تاريخ

  المناقشة 

 تاريخ    

  منح الجامعة 

    د/ سناء على نور الدين                       0ا  9/8/2015 أمانى عبده حسين 

 د/ محمد نجيب عزام  0ا

 د/ هند صالح الدين محمد 0م 0ا

الرحم المسح الشامل لسرطان عنق 

باستخدام حمض الخليك فى السيدات االكثر 

 عرضة وخطة العمل التمريضية  

 

   

 

  عزت عبير عبد الرحمن 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا  8/9/2015

 د/ يوسف أبو علوان السيد 0ا

 د/ هند صالح الدين محمد                 0م 0ا

ة اضطرابات خطة العمل التمريضية فى ادار

 الدورة الشهرية 

 بين طالبات التمريض

 

   

    د/ سناء على نور الدين                       0ا  8/9/2015  نجالء شعبان عطية 

 د/ عبد المجيد محمود سرحان  0ا

 د/ هند صالح الدين محمد  0م 0ا

 

تأثير برنامج التثقيف على معدل نجاح  

 المنوية  عملية الحقن المجهرى للحيوانات

   

 نورية على مطلق الندى الرشيدى 

 

 )كويتية الجنسية (

    د/ سناء على نور الدين                       0ا 8/9/2015

 د/ محمد نجيب عزام  الطب 0ا

 د/ هند صالح الدين محمد  0م 0ا

 

فرط المبيض المكتسب بين سيدات عملية 

معدل –الحقن المجهرى فى دولة الكويت 

 وخطة الرعاية التمريضية  الحدوث

   

 

 
 

 

                                        

 2015/ 2014قسم تمرض النساء والوالدة  لعام                                             

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 لجنة الحكم  عنوان البحث    السادة االمشرفون  

 

 

 تاريخ

 ة  المناقش

 تاريخ    

  منح الجامعة 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا  12/8/2014 ايمان احمد جودة            

 د/ جمال عباس السيد0ا 

 د/ رابعة السيد شعبان 

المشاكل المواجهة لمرضى 

استئصال الرحم والتدخل الضمنى 

 للتمريض 

          د/ سناء على نور الدين             0ا

 د/ امينة محمد رشاد االنور0ا

 ام د/ امانى حامد  

 

5 /7 /2017 

 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا 12/8/2014 نورا محمد عطية 

   د/ أمينة سعد جنيد                            0ا

 د/ جمال عباس السيد0ا 

 

البروتوكوالت التدبيرية احاالت النزف 

حمى  غير الطبيعى  والتدخل الر

                  الضمنى للتمريض

 د/ سناء على نور الدين                       0ا

   د/ أمينة سعد جنيد                            0ا

  د/عزيزة احمد عطية0ا

 ام د/ امانى حامد

 

4 /7 /2017 
 

 
 2014/ 2013تمرض النساء والوالدة  لعام قسم                                             

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

 لجنة الحكم  عنوان البحث    السادة االمشرفون  

 

 

 تاريخ

 المناقشة  

 تاريخ    

  منح الجامعة 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا  13/8/2013 السيدة جودة نصر                       

     أمينة سعد جنيد  الكلية د/0ا

 د/ رابعة السيد شعبان  

تاثير مياه النعناع على منع حدوث الحلمة 

 المؤلمة لدى المرضعات البكريات 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا

 د/ أمينة سعد جنيد0ا

 د/ يوسف أبو علوان السيد 0ا  

  د/عزيزة احمد عطية0ا

23 /2 /2016  3/4/2017 
  

 

مرفت مصطفى عبد 

 المنعم

 د/ سناء على نور الدين                     0ا   13/8/2013

 د/ أمينة سعد جنيد                            0ا

 د/ محمد نجيب عز0ا

مؤشرات ونتاج الحمل لنزيف ما قبل الوالدة 

 والتدخل الضمنى للتمريض 

 

         د/ سناء على نور الدين               0ا

  د/ أمينة سعد جنيد0ا

 د/ امل محمد االنور0ا
 د/ امينة محمد رشاد االنور 0ا

 

3 /2 /2016 
 

3/4/2017  



هالة صابر محمد  

  متولى 

 د/ سناء على نور الدين0ا 13/8/2013

                        

 د/ أمينة سعد جنيد                            0ا

 

ى المرتبط بالحمل المحددات والنتاج الصح

الغير مقصود فى مدينة الزقازيق والتدخل 

 الضمنى للتمريض  

د/ سةةةةةةةةةناء علةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةور الةةةةةةةةةدين                       0أ 

د/ أمينةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةعد جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةد                             0أ

د/ هنةةةةةةد صةةةةةةالح الةةةةةةدين محمةةةةةةد            0م 0أ

           

                    د/ شادية حميدو محسب0أ    

 

 

 10/10/2016 

 

حنان مرسى سالم 

 متولى 

 د/ سناء على نور الدين0ا  13/8/2013

                        

 د/ أمينة سعد جنيد                            0ا

 د/ هناء حمدى على الزينى 

مؤشرات اكتئاب ما بعد الوالدة ومعوقات 

 طلب المساعدة والتدخل الضمن للتمريض

 ء على نور الدين                       د/ سنا0ا

  د/ أمينة سعد جنيد0ا

 د/ ايمان حسن رشدى 0ا

د/ دالل محمد خليل عشرة 0ا

  

12/1/2016   

3/4/2017  
 

 

 

 2012/ 2011قسم تمرض النساء والوالدة  لعام                                             

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 لجنة الحكم  عنوان البحث    السادة االمشرفون  

 

 

 تاريخ

 المناقشة  

 تاريخ    

  منح الجامعة 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا 25/9/2011 فاتن ابراهيم متولى السبيعى  

  د/ أمينة سعد جنيد 0ا

 د/ جمال عباس السيد 0ا 

المعالجة المتنقلة لحاالت ماقبل 

جاج الخفيف باستخدام نظامين االر

من االدوية الخافضة للتوتر 

الشريانى المرتفع وتأثيرهعلى نتاج 

 الحمل 

د/ سناء على نور الدين        0ا

  د/ امل محمد االنور 0ا

 

 د/عزيزة احمد عطية 0ا

 

25/8/2014 
 

28/6/2015 

 نعيمة محمود السيد 

 

             د/ سناء على نور الدين           0ا 25/9/2011

    د/ أمينة سعد جنيد  الكلية0ا

 د/ جمال عباس السيد 0ا 

البروتوكوالت التدبيرية احاالت النزف 

االولى بعد الوالدة والتدخل الضمنى 

  للتمريض 

 د/ سناء على نور الدين                       0ا

 د/ منا ل محمد محمود 0ا

 د/ جمال عباس السيد0ا 
 ى د/ سناء قاسم عل0ا

15/6/2014  28/6/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2012/ 2011قسم ادارة ا لتمريض لعام                                                                     

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية

 لجنة    عنوان البحث       السادة االمشرفون 

 لحكم ا  

 

 

 تاريخ 

 

 المناقشة 

 تاريخ    

 منح   

  الجامعة   

 د/ نعمات محمد السيد0ا  25/9/2011   خضرة محمد عطية 

 د/ مها عابدين عابدين  الكلية0

لمدربات العملى عن تدخلى برنامج   

 التعليم االكلينيكى 

 

 د/ نعمات محمد السيد    0ا

 د/ سحر حمدى السيد ا 0ا

شاذلى  د/ منى مصطفى0م0ا

  

 

3/5 /2016 
 

3/4/2017  

 د/ نعمات محمد السيد    0ا 25/9/2011 زينب نعيم عبد الحميد 

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا

 

 

برنامج  تدخلى لطالب التمريض عن الذكاء 

  انى االجتماعى واممارسات القيادية الوجد

 د/ نعمات محمد السيد0ا

د/ منى 0م0د/ سلوى عباسعلى ا0ا

  شاذلى مصطفى 

7/4/2014  27/1/2015  

 

 2013/ 2012قسم ادارة ا لتمريض لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية

 لجنة    عنوان البحث       السادة االمشرفون 

 الحكم   

 

 

 تاريخ 

 

 المناقشة 

 تاريخ   

 منح   

  الجامعة   

 د/ نعمات محمد السيد    0ا  6/8/2012  علية ابراهيم محمد    

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا

  

برنامج تداخلى لطالب االمتياز  

 عن المهارات االدارية 

 

 د/ سلوى عباسعلى0ا

 د/ سحر حمدى السيد  0ا 

  د/ وفاء فتحى سليم 0م0ا

8/3/2015 28/6/2015 

 

 2013/2014قسم ادارة ا لتمريض لعام                                                           

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية

 لجنة    عنوان البحث       السادة االمشرفون 

 الحكم   

 

 

 تاريخ 

 

 المناقشة 

 تاريخ    

 منح   

  الجامعة   

 الكلية   د/ سلوى عباس على 0ا  13/8/2013    آمال محمد سليمان 

 الكلية متولى  د/ فاطمة جودة0

الضغط النفسى لدى طاقم التمريض 

 بالمستشفيات اسبابه وتأثيره 

 د/ سلوى عباس على  0ا

 د/ سحر حمدى السيد  0ا

  د/ سماح فيصل فخرى 0م0ا

7/12/2015  10 /8 /2016  

 الكلية   د/ سلوى عباس على 0ا 13/8/2013 سماح حسن عبد العزيز 

 د/ فاطمة جودة متولى الكلية 0

 /وفاء مصطفى محمد الكليةد0

تأثير الممارسة القائمة على االدلة على 

   معلومات وممارسات الممرضات 

 د/ سلوى عباس على  0ا

 د/ سحر حمدى السيد  0ا

د/وفاء عبد العظيم الحسينى 0م0ا

  

14/12/2015 10 /8 /2016  

  د/ نعمات محمد السيد  0ا  13/8/2013  سهير محسن عبده  

 دين عابدين  الكليةد/ مها عاب0

تأثير برنامج فى جودة الرعاية التمريضية 

  على اداء الممرضات 

 د/ سحر حمدى السيد  0ا

  د/ وفاء فتحى سليم0م0ا

 د/ نعمات محمد السيد   0ا

 

22 /3 /2017 16/10/2017  

 د/  محمد عادل سليمان 0ا 13/8/2013 جيهان عبد هللا أبو المعاطى 

 الكلية  د/ سحر حمدى السيد 0ا

 

د/ مها عابدين عابدين  الكلية0  
 

تأثير برنامج تدريبى عن التدريس 

االكلينيكى لمعلمات المدارس الثانوية 

الفنية للتمريض عن معلوماتهن 

 وممارستهن 

 

د/امينة سعد جنيد 0ا  

 د/ سحر حمدى السيد الكلية0ا

د/ منى مصطفى شاذلى 0م0ا

  

 

8/11/2015  

 

 

 
2016/8/22 

 

 يد راغب شيرين الس

 

 
 

 د/ نعمات محمد السيد   0ا  13/8/2013

د/ سحر حمدى السيد 0ا  

   د/ فاطمة جودة  متولى 

تأثير برنامج تدريبى على تقليل أخطاء 

 الممرضات الدوائية 

 
 

 

 د/ سلوى عباس على  0ا

 د/ سحر حمدى السيد  0ا

د/يلدز خيرى زكريا 0م0ا ]. 
 

 

8 /3/2016  

 

 
 

2016/8/15 

 

 
 

 الفتوح محمد  زينب أبو

 

 

ماجدة أمين المال د/ 0ا  13/8/2013  

  عابدين   د/ مها عابدين0
  

 

تأثير برنامج توجيهى على كفاءة طاقم 

 التمريض حديثى التخرج بمستشفى 

 المنصورة العام الجديد 

 

د/ ماجدة أمين المال 0ا

د/ 0م0د/سحر حمدى السيد ا0ا

 فاطمة أحمد  عابد

 

2016/1/17 

 

 

///  2016/8/10 

 

 
 

د/عبد اللطيف محمد زايد 0ا 13/8/2013 فاطمة حسين محمد   

د/ سحر حمدى السيد0ا  

 د/ سحر عبد اللطيف عبد الستار 

برنامج تداخلى للممرضات عن ادارة 

 نفايات الرعاية الصحية

 د/ سحر حمدى السيد  0ا

د/وفاء عبد العظيم 0م0ا

 الحسينى

د/ فاطمة جودة  متولى   0م0ا  

20 /3 /2017 11/9/2017 



 

 والء مرسى محمد حليمة 

 
 د/ سلوى عباس على  الكلية  0ا  13/8/2013

د/ فاطمة جودة متولى الكلية0  
 

تأثير برنامج االشراف العملى لمشرفات 

التمريض على التوثيق التمريضى وسالمة 

 المريض 

 

 

 د/ سلوى عباس على  0ا

 د/ سحر حمدى السيد  0ا

د/ سماح فيصل فخرى 0م0ا   
 

 

2016/2/28 

 

 

2016/8/10 
 

عائشة السيد العربى عبد 

 الواحد

 
 

 

 

 

 د/ سلوى عباس على  الكلية  0ا  13/8/2013

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا

د/ مها عابدين عابدين0  
د/وفاء مصطفى محمد الكلية0   

 

 

تأثير التعلم التعاونى على أداء طالب كلية 

 التمريض فى مادة ادارة التمريض 

 
 

 

 د/ سلوى عباس على حسن            ا.

 د/ نعمات محمد السيد                   0أ   

د/  وفاء عبد العظيم 0م 0أ    

 الحسينى         

 

 

 

 

2016/9/20 

 

 

3/4/2017   
 

 ثناء محمد سليمان حنفى 

 
د/زينب حامد صيوان 0ا  13/8/2013  

د/ منى مصطفى شاذلى0م0ا د/ مها 0 

عابدين عابدين   

 فريدة محمود حسين د/0

تصميم وقياس مصداقية خطة كوارث 

  لمستشفى الطوارىءجامعة الزقازيق
 

 

 

 0أد/ سحر حمدى السيد         0أ 

عبد العظيم همت د/  0م

         مصطفى  

                

د/ منى مصطفى شاذلى0م0ا  
 

 

 

21/11/2017 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 2015/ 2014سم ادارة ا لتمريض لعام ق                                       

 م الكليةتاريخ القيد  اسم الباحث

 

 الحكم لجنة    عنوان البحث       السادة االمشرفون 

 

   

 

 

 المناقشةتاريخ 

 

 

 تاريخ   

منح الجامعة    

  

 د/ محمد عادل سليمان 0ا  12/8/2014    حنان مصلحى محمد 

د/ ماجدة عبد الحميد عبد 0

 الفتاح

 /فريدة محمود حسيند0 

تأثير التعلم القائم على المشكلة على التعلم  

الموجة ذاتيا والتفكير النقدى بين طالب 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق 

 

د/ محمةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةادل سةةةةةةةةةةليمان                        0أ

 د/ سحر حمدى السيد                           0أ 

           د/  مني مصطفى شازلى        0م 0أ 

                                                                

 

  

18/9/2016  3/4/2017 
  

 د/ محمد عادل سليمان0ا 12/8/2014  ايمان محمد عبد البديع 

  د/ مها عابدين عابدين 0

عن التفكير النقدى على تأثير برنامج تدريبى 

انوية كفاءة معلمات التمريض بالمدارس الث

 الفنية للتمريض بمحافظة الشرقية 

د/ محمةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةادل سةةةةةةةةةةليمان                        0أ

 د/ سحر حمدى السيد                           0أ 

 د/ نرمين محمد حسين0ا

7 /3 /2017   16/9/2017 

 

                                  

 2016/ 2015قسم ادارة ا لتمريض لعام                                                 

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية

 لجنة    عنوان البحث       السادة االمشرفون 

 الحكم   

 

 

 تاريخ 

 منح

 الكلية 

 تاريخ          

 منح          

الجامعة         

  

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا  9/8/2015 نورا مهدى عطية    

وفاء مصطفى محمد د/0

 الكلية 

تأثير برنامج  تدريبى عن الحزم على تقدير الذات 

 والكفاءة الذاتية لطالب كلية

 التمريض جامعة الزقازيق 

 

   

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا 9/8/2015 عبير أحمد محمد 

د/ فاطمة جودة متولى 0

 الكلية 

تصميم وحدة تعلم ذاتى لتحسين معلومات وممارسات 

 لممرضات تجاة المخاطر المهنية  ا

   

فتحية سعيد عبد العزيز   

  

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا  9/8/2015

د/ مها عابدين عابدين  0

 الكلية

 برنامج تدريبى لتعزيز 

معلومات وممارسات امتياز التمريض فى ادارة   

 الكوارث الداخلية  بمستشفيات جامعة الزقازيق 

   

 

 2017/ 2016قسم ادارة ا لتمريض لعام                

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 م الكلية

 لجنة    عنوان البحث       السادة االمشرفون 

 الحكم   

 

 

 تاريخ 

 

 المناقشة 

 تاريخ    

منح الجامعة    

  



 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا 9/11/2016  ابتسام نبيل السيد

 د/ عزة عبد الدايم عطا 

أثير برنامج تدريبى عن ادارة الوقت على ت 

الضغط لدى طالب امتياز التمريض 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق 

                                                                

 

  

  

 د/ سحر حمدى السيد الكلية  0ا 9/11/2016 دالية الدمرداش نعمة هللا

 د/ عزة عبد الدايم عطا

برنامج تدريبى للتفكير الناقد على تنمية تأثير 

التفكير التأملى والدافعية للتعلم بين طالب 

 التمريض

     

 
 

 

 
 

 

        

 2017/ 2016تمريض صحة المجتمع لعام قسم                                                          

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

  عنوان البحث         السادة االمشرفون

  لجنة الحكم

 

 تاريخ 

 منح

 الكلية 

 تاريخ     

 منح     

  الجامعة   

 د/ سلوى عباس على  الكلية  0ا  22/8/2016 اسماء على السيد على

 د/ أمانى صبحى سرور 0م0ا

 د/ وائل حسن الصاوى طب 0ا

فاعلية الضغط االابرى مقابل تقنية االسترخاء 

لى الغثيان والقىء الناجم العضلى التدريجى ع

عن العالج الكيماوى بين السيدات المصابات 

 بسرطان الثدى 

   

 

 2016/ 2015قسم تمريض صحة المجتمع لعام                                         

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

  عنوان البحث        السادة االمشرفون 

  لجنة الحكم

 

 تاريخ 

 منح

 الكلية 

 تاريخ     

 منح     

  الجامعة   

 د/ سلوى عباس على  الكلية  0ا  9/8/2015 هناء ابراهيم عطية  

 د/ أمانى صبحى سرور 0م0ا

 لكلية ا      

فاعلية تدريب مهارات االتصال على 

معلومات وسلوك والميل التعاطفى  لطالب 

 المعهد الفنى للتمريض بجامعة المنوفية  

   

 2015/ 2014قسم تمرض صحة المجتمع  لعام                                                 

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 لجنة الحكم  عنوان البحث     السادة االمشرفون 

 

 

 تاريخ 

 تاريخ المناقشة

تاريخ               

منح       الجامعة 

  

 د/ سلوى عباس على  0ا   12/8/2014  سمر احمد محمود 

 د/ أمانى صبحى سرور  0م0ا

برنامج ارشادى لتقبل صورة الجسم 

 تقدير الذات بين المراهقات  واثرة على

  

 د/ سلوى عباس على  0ا
 د/ ايمان شكرى عبدهللا   0ا

  / نهلة عاشور سرحاند0ا

 

6 /3 /2017 
 

   ى  د/ سلوى عباس عل0ا 12/8/2014 احالم شعبان عبد الفتاح 

 د/ ابراهيم على فهمى كباش  0ا

 د/ صباح عبده هجرس 0

التعليمى الصحى لمرضى التدخل تأثير 

 البروسيال بين العاملين بالمجازر فى

 محافظة الغربية  

 د/ سلوى عباس على  0ا
 د/ ايمان شكرى عبدهللا   0ا

د/ هويدا صادق عبد الحميد0ا

  

 

19 /9 /2016 

 

  د/ سلوى عباس على  0ا  12/8/2014  نشوى صابر السيد 

 د/ أمانى صبحى سرور  0م0ا

 د/ هانم على عبد المقصود 0ا

القدرة على حل المشكالت االجتماعية 

كمؤشر لتحسين مفهوم الذات لدى 

المراهقين بمدينة الزقازيق :دراسة 

 تدخلية 

  

د/ 0د/ سلوى عباس على ا0ا

د/ ايمان 0نوال محمود سليمان ا

 هللاشكرى عبد

26 /2 /2017  

 

 
 

 

 2014/ 2013قسم تمرض صحة المجتمع   لعام                                 

 م الكليةتاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

 لجنة الحكم  عنوان البحث     السادة االمشرفون 

 

 

 تاريخ 

 المناقشة  

تاريخ               

منح       الجامعة 

  

 د/ سلوى عباس على    0ا   13/8/2013   منال عبد الفتاح عبد الحميد    

 د/ وجيدة وفيق كامل0م0ا

مخاطر الصحة المهنية لعمال الصرف 

 االصحى بمحافظة القليوبية 

د/ نوال 0د/ سلوى عباس على ا0ا

د/ ايمان شكرى 0محمود سليمان ا

   عبد هللا

29 /2 /2016

  

16 /8 /2016 

 عباس على     د/ سلوى0ا 13/8/2013 ىغا لية المغازى القصب 

 د/ أمانى صبحى سرور  0م0ا

 د/ أحمد فاروق دنيا 0ا

التدخل التمريضى لتحسين التزام مريض 

 االستصفاء الدموى للنظام العالجى 

 د/ سلوى عباس على حسن                           0أ

د/ عفاف صالح عبد المحسن                                 0ا   

 عبدهللا                                  د/ ايمان شكرى 0ا

                                                                                

      

20/9/2016 3/4/2017  

 د/ سلوى عباس على0ا 13/8/2013 عتاب حسين محمد

 د/ ايمان شكرى عبدهللا0ا

 د /أمانى رشاد أبو السعود0ا

يعة كمؤشر لمشكلة فرط الوجبات السر

الحركة بين اطفال المدارس االبتدائية 

 فى مدينة الزقازيق

 د/ سلوى عباس على ا0ا

 د/ نوال محمود سليمان0

 عبدهللاد/ ايمان شكرى 0ا 

 د/ أمانى صبحى سرور0م0اا

19 /2 /2017  

 
 

 



 

 2013/ 2012قسم تمريض صحة المجتمع لعام 

 م الكليةتاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

  عنوان البحث        السادة االمشرفون 

  لجنة الحكم

 

 تاريخ 

 المناقشة  

  

تاريخ     منح    

  الجامعة 

 د/ سلوى عباس على  الكلية  0ا  6/8/2012 نادية أحمد معاطى االدهم   

 د/ أمال البدوى ثابت  0م0ا

        د/ وجيدة وفيق كامل 0م0ا

ئى على تأثير الحالة الصحية والنمط الغذا

االداء التعليمى بين أطفال المدارس فى مدينة 

 سنوفر بمحافظة الفيوم

د/ نوال 0د/ سلوى عباس على ا0ا

د/ ايمان شكرى 0محمود سليمان ا

  عبد هللا

13/5/2015 

  

25 /2/2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2016/2017قسم تمريض االطفال لعام                                                                            

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

 تاريخ    لجنة الحكم      عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 المناقشة 

تاريخ منح 

 الجامعة

 

 حمد الدخاخنى الكليةد/أمل م0ا  22/8/2016 لبنى طه رشاد

  د/ بتعة محمود محمد  الكلية  

 د/ ايهاب عبد الحميد 0ا

على  مهاتلألتدريبى  البرنامج  التأثير  

الرعاية المقدمة الطفالهن المصابين تحسين 

بالشلل الدماغى فى مستشفيات جامعة 

 الزقازيق 

    

 

 22/8/2016 يقنسمة محمد توف

  

  

 لية  د/أمل محمد الدخاخنى الك0ا

 

 د/ شادية فتحى محمود   الكلية

 تاثير الجلسات االرشادية لالباء على تعديل السلوك 

 العدوانى بين ابنائهم فى سن المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 2016/ 2015قسم تمريض االطفال لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 تاريخ    لجنة الحكم      عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 المناقشة 

تاريخ منح 

 الجامعة

 

د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  د/ 0ا  9/8/2015 رشا سعيد عبد السميع 

 بتعة محمود محمد  الكلية

 د/ رحاب فتحى عبد الهادى  

 الكلية                 

تأثير برنامج  تدريبى  على أمهات 

مبتسرين لتقليل الضغوط االطفال ال

 وتحسين التكيف 

د/ أمةةةةل محمدالةةةةدخاخنى                 0ا     

 د/ تامر حسن مصطفى        0ا

 د/ مها ابراهيم خليفة 0ا

20/11 /2017  

د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  د/ 0ا 9/8/2015 سامية عبد البديع الشافعى 

  بتعة محمود محمد  الكلية

تعليمى التدريبى تأثير البرنامج ال

 للممرضات 

 عن االحتياطات الالزمة 

 للتحكم فى العدوى على 

 ممارستهم فى وحدات 

 الرعاية الحرجة لالطفال 

   

د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  0ا  9/8/2015  هبه عبد هللا عبد النبى 

  د/أيمن فكرى مهنى  الطب 0م0ا

تأثير تقنيات تشتت االنتباه على تقليل 

لمصاحب للغيار على الحروق لدى االلم ا

  االطفال فى سن ما قبل المدرسة 

   

د/ 0د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  اا0ا 9/8/2015 طيف عبد العزيز لرشا عبد ال

  مرفت عبدهللا هشام  الطب 

تأثير برنامج تعليمى تدريبى على 

تحسين أداء ممرضات أورام االطفال 

  م  تجاه التدخالت غير الدوائيه لألل

   

2015 8/ 9 نسرين مصباح السيد 

  

 د/أمل محمد الدخاخنى الكلية0ا

د/ايهاب عبد المنعم البنا                        0م0ا

 الطب                     

تأثير البرنامج التدريبى على تحسين 

أداء ممرضات االطفال تجاه االنتعاش 

  القلبى الرئوى 

   

2015 8/ 9  شرين رمضان سباعى 

  

 د/أمل محمد الدخاخنى الكلية0ا

  د/ بتعة محمود محمد  الكلية  

تأثير البرنامج التعليمى التدريبى 

لالمهات على الرعاية المعطاه الطفالهن 

فى سن ما قبل المدرسة تجاه بعض 

  الحاال ت الطارئة 

   



 د/أمل محمد الدخاخنى الكلية0ا 2015/ 8/ 9 مروة سالم محمد 

 ابوالفتوح الفقى   د/ أسامة0ا

 الطب                                              

  د/ بتعة محمود محمد  الكلية  

تأثير تدخل البرنامج التمريضى على 

معلومات وممارسات الممرضات تجاه 

االطفال الخاضعين لنقل الدم بمستشفى 

  بنها الجامعى 

   

 2014/2015قسم تمريض االطفال لعام                                                                            

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

 تاريخ    لجنة الحكم      عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 المناقشة 

تاريخ منح 

 الجامعة

 

              د/أمل محمد الدخاخنى الكية    0ا  12/8/2014 ايمان محمود أبو العال 

 د/ مرفت عبد هللا هشام  الطب 0ا

 د/ خديجة زين العابدين   الكلية 

 تاثير تدخل متعدد االبعاد 

 على تحسين التزام االطفال 

المصابين بانيميا البحر المتوسط بعالج 

 اختزال الحديد 

 الدخاخنى د/ أمل 0ا     

 د/ اسامه رشدى   الصافى        0ا 

خليل مرسى          د / امل احمد 0ا  

  

28/8/2017  

 

 12/8/2014 ميادة محمد  على حنفى  

  

  

 د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  0ا

د/امانى 0ا0د/ مرفت عبد هللا هشام  الطب 0ا

  مصطفى على 

 اثر االلتزام بنظام العالج 

 الطبيعى على تخفيف االلم 

 ونتائجه على المفاصل 

 لدى االطفال المصابين 

 وفيليا بمستشفيات جامعة الزقازيق بالهيم

 د/ أمل محمدالدخاخنى                 0ا     

                                                                      

 د/ تامر حسن مصطفى حسان         0ا

 د / نادية مدنى هاللى             0م0ا    

 

 

 

 

 

 

 11/9/2017  

 د/أمل محمد الدخاخنى      الكية                 0ا 8/2014 /12 الصمد  فردوس عادل عبد

 د/ عبد الرازق محمد حنفى   الطب 0ا

 د/ خديجة زين العابدين       الكلية

تأثير تطبيق نموذج تعليمى عن متالزمة 

الضا ئقة التنفسية  لدى حديثى الوالدة على 

 أداء الممرضات 

 الكية                  د/أمل محمد الدخاخنى     0ا

 د/ ايهاب عبد الحميد عبد السالم 0ا

 د/ نادية مدنى هالل 0م0ا

 

 

 

 

18 /9/2017  

 2012/2013قسم تمريض االطفال لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 تاريخ    لجنة الحكم      عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 المناقشة 

تاريخ منح 

 الجامعة

 

                 ية د/أمل محمد الدخاخنى الك0ا  6/8/2012 اسماء احمد سالم 

 د/ سماح العوضى بسام الكلية 

  تعليمى على رنامجتأثي ب

تقييم االلم  لممرضات تجاه تحسين أداء ا

 بمستشفى 

 جامعة الزقازيق 

    

 

 6/8/2012 شيرين محمد ابراهيم 

  

  

  الكلية  د/أمل محمد الدخاخنى0ا

 د/ اسامة طه عامر   الطب 0ا

  د/سماح العوضى بسام   الكلية 

 تاثير البرنامج التثقيفى

واداء الممرضا  على  تحسين معلومات 

 ت

 بالربو الشعبى المصابين  لالطفال 

 

    

 

 2011/2012قسم تمريض االطفال لعام                                     

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 تاريخ    لجنة الحكم      عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 المناقشة 

 تاريخ منح الجامعة

 

بتعة محمود محمد 

 اسماعيل 

25/9/2011

  

 د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  0ا

 د/ على محمد أبو زيد                0ا

 وضى بسام الكلية د/ سماح الع

 تأثيرا لبرنامج التثقيفى فى 

تحسين أداء الممرضات تجاه االطفال 

 تحت التقييد 

 الجسمانى 

 د/ امل محمد الدخاخنى0ا

 د/ ايمان شكرى عبد هللا0ا 

  د/ مها ابراهيم خليفة 0ا 

 

26/6/2014 

20/1/2015 

نبيل محمد عبد  فوزية

 المجيد 

25/9/2011

  

 نى الكلية د/أمل محمد الدخاخ0ا

 د/ هناء عبد الفتاح 0ا

 د/ سحر حمدى السيد  الكلية0ا

  د/سماح العوضى بسام   الكلية 

 وضع معايير اساسية للعناية 

التمريضية لالطفال حديثى الوالدة 

 المصابين باليرقان 

 

 د/ امل محمد الدخاخنى 0ا

 د/ محمد عادل فودة0ا

د/ هويدا صادق عبد الحميد 0ا 

  

26/4/2015 31/7/2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان                                               
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الدكتوراه                  

 2016/ 2015قسم تمريض الصحة النفسية  لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 تاريخ  لجنة الحكم           عنوان البحث          االمشرفون السادة 

 المناقشة 

 

 تاريخ 

 منح 

  الجامعة 

 د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  د                 0ا  9/8/2015 علياء عبدهللا محمود  

 د/سعيدة السيد حسن   

 تمريض بنى سويف         

تأثير برنامج  تدريبى  على أطفال 

رسة ممن لديهم معدل ذكاء أقل المد

 من الطبيعى  

 لتحسين المهارات المعرفية 

   

د/أيمان شكرى عبدهللا  الكلية  د/ هناء 0ا 9/8/2015 نشوه أحمد حسين  

 حمدى على        الكلية

  د/ شادية فتحى محمود   الكلية 

 تأثير برنامج تدريبى  للذاكره 

على أداء أعضاء الهيئة التدريسية  

 لية التمريض بك

  د/أيمان شكرى عبدهللا 0ا

 د/ غادة محمد مراد  عين شمس0ا

 /اسامة محمود يوسف 0م0ا

19/10/2017  

د/أمل محمد الدخاخنى الكلية  د/ هناء 0ا  9/8/2015  سماح محمد السيد 

 حمدى على   الكلية

 د/ رحاب فتحى عبد الهادى  

  الكلية                

على الرؤية  تأثير برنامج تعليمى

 الذاتية واستراتجيات 

التكيف لدى أطفال الحروق أثناء 

 مرحلة التأهيل 

   

د/أيمان شكرى عبدهللا  الكلية  د/ هناء 0ا 9/8/2015   عزة السيد عبد الفتاح

 حمدى على        الكلية

  د/ صفاء محمد متولى   الكلية 

تأثير برنامج تعليمى على اتجاهات 

ن نحو المرض ومعتقدات المراهقي

  النفسى

   

 

 2015/ 2014قسم تمريض الصحة النفسية  لعام                                  

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 م الكلية 

 تاريخ  لجنة الحكم   عنوان البحث         السادة االمشرفون 

 المناقشة 

 

 

 

 تاريخ 

 منح 

  الجامعة 

 د/اسعد عبد الرحمن شلندة  0ا   2014/ 12/8 منى جمال عبد الناصر 

 د/أيمان شكرى عبدهللا  الكلية0ا

 د/ هناء حمدى على        الكلية  

 د/ صفاء محمد متولى   الكلية

تأثير البرنامج االرشادى لتحسين التحكم 

الذاتى بالمرض والمساندة االجتماعية 

 لدى مرضى الصرع البالغين  

 

 د /ثريا رمضان عبد الفتاح   0ا

                                                               

 د/ايمان شكرى عبداللة       0ا   

 د/ نجدة محمد المصري                0ا   

 

 
21/9/2016 

3/4/2017  

 د/اسعد عبد الرحمن شلندة  الطب 0ا 12/8/2014 بثينة السيد السعيد محمد 

 لية د/أيمان شكرى عبدهللا  الك0ا

د/ هناء حمدى على        الكلية 

  

تأثير  الجلسات االرشادية على عالج 

المشاكل النفسية لدى الموظفين ماقبل 

 التقاعد 

د/أيمان شكرى عبدهللا  0ا

 الكلية 

د/ غادة محمد مراد  عين 0ا 

 شمس

/اسامة محمود يوسف 0م0ا

  

 

14 /12 

/2016 

 

11/9/

2017 

 2014/ 2013قسم تمريض الصحة النفسية  لعام                                 

 تاريخ القيد  اسم الباحث 

 

 

 تاريخ المناقشة  لجنة الحكم    عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 

 

 

 تاريخ 

 منح 

  الجامعة 



13/8/2013 صفية رجب السباعى    

  

 د/سيدة أحمد عبد اللطيف 0ا

 هرة جامعة القا                     

 د/ هناء حمدى على الزينى الكلية  

                  

  

تأثير برنامج التدخل التمريضى على 

الضغط النفسى والكفاءة للوالدين 

الذين لديهم اطفال مصابين باضطراب 

 قصور االنتباه وفرط النشاط 

د/سيدة أحمد عبد اللطيف  0ا

 جامعة القاهرة

د/أيمان شكرى عبدهللا  0ا

 الكلية 

د/ زينب عبد الحليم 0ا  

 عثمان جامعة القاهرة                    

15 /3 /2016 10/8/2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الدكتوراه                               

 2012/ 2011قسم تمريض الصحة النفسية  لعام                                    

 تاريخ القيد  باحث اسم ال

 

 م الكلية 

 تاريخ المناقشة  لجنة الحكم    عنوان البحث          السادة االمشرفون 

 

 

 

 تاريخ 

 منح 

  الجامعة 

25/9/2011 رشا محمد حسين متولى   

  

 د/ثريا رمضان عبد الفتاح 0ا

 د/ هناء حمدى على الزينى الكلية  

                  

 د/يسر محمد المصرى  

         

تأثير عنصر التدخل التمريضى 

لمقدمى الرعاية لمرضى الفصام على 

 اعبائهم وانماط تكيفهم  

د/ثريا رمضان عبد الفتاح 0ا

 عين شمس  

د/أيمان شكرى عبدهللا  0ا

 الكلية 

د/ غادة محمد مراد  0ا 

 عين شمس 

30/10 /2013 13/7/2014

  

 رمضان عبد الفتاح  د/ثريا0ا 25/9/2011 شيماء محمد نجيب محمد 

 د/ هناء حمدى على الزينى الكلية  

                  

  د/يسر محمد المصرى 

برنامج تعليمى لطالب المدارس الثانوية 

 لحمايتهم من االدمان 

د/ثريا رمضان عبد الفتاح 0ا

 عين شمس  

د/أيمان شكرى عبدهللا  0ا

 الكلية 

د/ غادة محمد مراد  0ا 

 عين شمس 

30/10 /2013 14/7/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                                                  

                      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


