
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

جامعة الزقازيق                

 كليـة التمريض    

  الدراسات العليا    

 ***                                                               بيــــــــــــــــــــــــــــــان           

 ى درجة الماجستيرالرسائل العلمية المسجلة للحصول عل                                                        
 "  الجراحي و الباطني" ــــــم "  التمريض قسـ      

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد ـــاحثاســـــــــم البـــــــ 

 المنـــــــح 

 الجامعــةم 

 المنــــــح 

 مها دسوقي صقر

 دة بالكليةــ معي

 برسوم     ج القاهرة ساميد/رشاد 0أ 6/1/92 11/11/91

 كلية الطب بأبوطال صوفيد/حسين 0أ

 م/مهجة عبد العزيز        ج القاهرة0أ

 تقييم معلومات وأداء الممرضات

 تجاه العناية التمريضية لمرضى 

 زرع الكلى بعد إجراء العملية

9/12/96 6/1/97 

 فتحية عطية محمد عطية

 معيدة بالكلية ــ

 د/محمد نجيب الخشاب   كلية الطب0أ 13/12/93 10/8/92

 م/مهجة عبد العزيز        ج القاهرة0أ

تقييم معلومات الممرضات والمرضى عن 

البرازكونتيل "بلتراسيد"كأحد مضاعفات 

 أدوية البلهارسيا

 بمستشفيات جامعة الزقازيق

8/4/96 4/5/96 

 صفاء حسين محمد

 كليةــ معيدة بال

 د/عبد الصمد إبراهيم الحوالة الطب0أ 8/8/94 11/11/91

 م/مهجة عبد العزيز        ج القاهرة0أ

 د/صالح أحمد البيومى        الطب0أ

 تأثير التهاب المفاصل على نوعية

حياة المرضى المصريين بمستشفى 

 الزقازيق الجامعي

12/8/96 29/8/96 

 نادية محمد طه 

 ــ معيدة بالكلية

 د/سناء على نور الدين        الكلية0أ 13/12/93 11/11/91

 د/أشرف زيتون                 الطب0أ

 د/عبد الصمد إبراهيم الحوالة الطب0أ

دراسة مدى انتشار أخطار عدم القدرة 

 على الحركة بين المرضى فاقدي الوعي

 عليه  ةوالعوامل المؤثر

12/8/96 29/8/96 

 سها بسيونى العمريطى

 يدة بالكليةــ مع

 د/سناء على نور الدين        الكلية0أ 13/12/93 10/8/92

 د/محمد نجيب الخشاب   كلية الطب0أ

 دراسة مدى انتشار الدودة الدبوسية بين 

الممرضات الالتي تعملن في مستشفيات 

 جامعة الزقازيق

10/6/96 2/7/96 

 أميرة أحمد حسنين على

 ــ أخصائي بالجامعة 

 د/حسن محمد السنهوتى       الطب0أ 18/4/98 10/7/95

 م/مهجة عبد العزيز        ج القاهرة0أ

 الكلية        إسماعيل د/ أماني محمد0

التنظيم الذاتي لمرضى السكر الغير 

معتمدين على العالج باألنسولين 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق 

15/5/01 21/5/01 

 هالة إبراهيم عبد الفتاح 

 معةــ أخصائي بالجا

 الطب       زينب حامد صوان    د/0أ 18/8/01 9/8/99

 الراضي كمال إمام              "م/0أ

 د/ أماني محمد إسماعيل        الكلية0

تقييم معلومات وأداء الممرضات الالتي 

يعملن في مرحلة ما بعد عمليات القلب 

 المفتوح في مستشفيات جامعة الزقازيق

 

28/8/02 4/9/02 

 حمد عبد العزيزإيمان م

 ــ معيدة بالكلية

 د/زينب حامد صوان           الطب0أ 13/10/01 9/8/99

 د/ أماني محمد إسماعيل        الكلية0

تقييم معلومات وأداء الممرضات تجاه 

إجراءات منع العدوى المكتسبة في وحدة 

 العنايةالمركزةبمستشفيات جامعة الزقازيق 

17/6/03 7/7/03 

 زيتون  كميل اهو يد

 ــ معيدة بالكلية

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ 18/8/01 11/7/2000

 الطب           عاصيم/محمد حمدي 0أ

 د/ أماني محمد إسماعيل        الكلية0

تقييم معلومات وممارسات الممرضات 

 للعناية بمرضى االلتهاب الكبدي الوبائي

20/3/03 27/4/03 



                                                                اقدريـة                

 لرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستيربيــان                                                                
 " الجراحي  " الباطني وــــــم قسـتابع       

 احثاســـــــــم البــــــــــ 

 

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 صباح موسى عبد المجيد

 ــ أخصائي بالجامعة

11/7/

2000                                                                                                                                                                                                                                                                              

تقييم معلومات وأداء الممرضات الالتي     20/3/03

ين بمرضى الحروق بالمستشفى يعتن

 الجامعي بالزقازيق  

21/8/04 11/9/04 

 ليلى عبد النبي حامد

 ــ معيدة بالكلية

 د/زينب حامد صوان              الطب0أ 12/11/03 18/7/02

 د/عادل حسن أحمد غنيم           "0أ

 د/فتحية عطية محمد             الكلية 0 

بالصحة لدى  تقييم نوعية الحياة المرتبطة

الرئوي العناية  االنسدادمرضى 

 جامعة الزقازيق تبمستشفيا

25/6/05 25/6/05 

 هالة محمد عبد الحميد

 ــ أخصائي بالجامعة

 د/زينب حامد صوان              الطب0أ 16/11/03 18/7/02

 د/ياسر عبد المنعم الهندي         "0أ

 د/فتحية عطية محمد             الكلية0 

غيرات في نوعية حياة مرضى الفشل الت

 ( النهائيالمزمن )  الكلوي

1/6/06 1/6/06 

 جيهان السيد حافظ

 ــ معيدة بالكلية 

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ 22/6/04 18/7

 د/فتحية عطية محمد             الكلية0 

 تقييم نمط الحياة لدى مرضى السكر 

 جامعة الزقازيق تبمستشفيا

8/5/06 8/5/06 

 شيرين عبد المنعم أحمد

 ــ أخصائي بالمنصورة

 عين شمس د/ماجدة عبد العزيز محمد0أ 27/5/06 16/8/04

 صالح             الكلية دسوقيد/مها 0 

 الطب       د/غادة محمد عبد الرازق0أ

 فيدراسة أداء الممرضة تجاه التحكم 

للمرضى ذوى قسطرة الوريد العدوى 

 المركزية

4/7/2007 18/7/07 

 عايدة أحمد محمد إبراهيم

 ــ معيدة بالكلية

 د/نجاة المرسى إبراهيم  0أ 13/8/06 16/8/04

 د/فتحية عطية محمد             الكلية 0

الممارسة التمريضية واآلثار الجانبية على 

 الممرضات المتعامالت مع أدوية العالج 

 جامعة الزقازيق  تالكيميائي بمستشفيا

7/8/2011 28/8/2011 

 صادق عبده الوصابى 

 ــ أخصائي باليمن 

 د/ماجدة عبد العزيز محمد عين شمس0أ 6/2/06 9/12/04

 د/مصباح طه حسنين             الطب0أ

 د/صفاء حسين محمد            الكلية0 

 تقييم احتياجات مريض الجلطة القلبية :

 خطة مقترحة للخروج من المستشفى

7/5/07 21/5/07 

 محمد سالم أبو العالمنى 

 ــ أخصائي بالجامعة

20/10/05  

 

 

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ 26/9/09

 د/هاله إبراهيم زيتون               "0

تأثير التدخل التمريضي للممرضات بوحدة 

الجراحة والمضاعفات بعد العملية لمرضى 

 جراحة اليوم الواحد

8/4/013 22/4/013 

 ن محمدإيمان السيد حسي

 ــ معيدة بالكلية

10/10/06  

 

 

16/4/08 

 
 د/سوزان عطية عبد السيد 0أ

 د/فتحي أحمد طنطاوي          الكلية0أ

 د/صفاء حسين محمد            الكلية0

العوامل المؤثرة على نوعية حياة مرضى 

جامعة  تاستئصال الثدي بمستشفيا

 الزقازيق

23/11/09 7/12/09 

 ازىنجالء عبد الكريم مغ

 ــ معيدة بالكلية 

10/10/06  

 

 د/ماجدة عبد العزيز محمد عين شمس0أ 2/11/08

 ظيم جبران   الطبد/طارق عبد الع0أ

 د/نادية محمد طه                الكلية0 

تقييم ممارسات العناية الذاتية للمرضى ذو 

 فتحة صناعية بالقولون  

2/2/010 22/2/010 

 بهية جالل  عبد الرازق

 صائي بالكلية ــ أخ

10/10/06  

  

 د/ماجدة عبد العزيز محمد عين شمس0أ 08/ 2/6

 رةد/فردوس عبد الفتاح رمضان طب المنصو0أ

 د/نادية محمد طه                الكلية0 

العوامل المؤثرة على التزام مرضى السكر 

 تجاه الخطط العالجية 

27/8/09 9/9/09 

 على أحمد محمد فلوس

 لجديدة باليمنـ معيد بجامعة ا

 د/ماجدة عبد العزيز محمد عين شمس0أ 2/6/08 16/12/06

 د/مصباح طه حسنين           الطب0أ

 د/نادية محمد طه                الكلية0 

نوعية حياة المرضى ذو فشل القلب االحتقانى في  

 جامعة الزقازيق تمستشفيا

22/8/09 

 

1/9/09 



      

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير بيان                                                 
 " الجراحي  " الباطني وــــــم قسـتابع       

 اســـــــــم البــــــــــاحث 

 

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد

 نـــــــحالم 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 أسماء عبودة عبد الحميد

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/أمل محمد الدخاخني         الكلية0أ 5/8/09 20/9/07

 د/نادية محمد طه                الكلية0

تقييم أداء الممرضات تجاه مرضى الذبحة 

 تالصدرية في قسم الطوارئ في  مستشفيا

 ة جامعة المنصور

28/6/011 12/7/011 

 أمل حميد حمد سالم  

 ــ معيدة بالكلية

 د/ماجدة عبد العزيز محمد   عين شمس0أ 11/8/09 20/9/07

 د/فؤاد أبو طالب                   الطب0أ

 د/هاله إبراهيم زيتون             الكلية   0

دور الممرضات اتجاه االحتياجات التثقيفية 

 لمرضى سرطان الدم 

13/5/013  

20/5/013 

 إيمان محمود حافظ محمد

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/أمل محمد الدخاخني         الكلية0أ 11/8/09 20/9/07

 د/نادية محمد طه                الكلية 0

المشاكل التي قد تحدث للمرضى الخاضعين  

جامعة  تللتقيد الجسماني في  مستشفيا

 المنصورة

24/3/011 31/3/011 

هام العشري عشري ري

 عسكر

 ــ أخصائي بالمنصورة

20/9/07 

 

  

 د/عال عبد العاطي             عين شمس0أ 5/8/09

 د/فتحية عطية محمد             الكلية 0

تقييم األداء التمريضي للممرضات أثناء 

رعاية المرضى المصابين بالربو الشعبي في  

جامعة المنصورة ومستشفي  تمستشفيا

 الطوارئ 

14/8/011 28/8/011 

 سماح محمود محمد السيد 

 ــ معيدة بالكلية

20/9/07 
 تم تغيير االشراف في

2/9/2012 

22/8/09 

 

2/10/2012 

 

 د/ماجدة عبد العزيز محمد   عين شمس0أ

 الكلية                محمد نادية طهد/ 0

 

تأثير تدريبي بالمجسمات على أداء المهارات 

ثانية بكلية التمريض العلمية لطالب الفرقة ال

 جامعة الزقازيق

 

8/10/013 
 

27/10/013 

 شهيرة العطافى عبد هللا 

 ــ أخصائي بالمنصورة 

 د/نجوى أحمد الشافعي            الطب0أ 1/10/09 20/9/07

 د/ماجدة عبد العزيز محمد   عين شمس0أ

 د/فتحية عطية محمد             الكلية           0

إصابات وخز اإلبر  دراسة معدل حدوث

والعوامل المصاحبة بين الممرضات 

 بمستشفي الزقازيق الجامعي 

21/2/2012 11/6/2012 

 عزة محمد عباس محمد 

 ــ أخصائي بالمنصورة 

 د/ماجدة عبد العزيز محمد   عين شمس0أ 5/5/010 20/9/07

 د/نادية محمد طه                الكلية0

لمزمن في تقييم مرضى االلتهاب الكبدي ا

للفيروس :  ةالذين يعالجون باألدوية المضاد

 اقتراح دليل للمرضى 

8/4/013 16/4/2013 

 أبو العال دمفاطمة محمد أح

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/حسن أبو العنين         طب المنصورة0أ 19/8/09 20/9/07

 د/كريمة فؤاد الشامي              "0

 الكلية       د/هاله إبراهيم زيتون         0

السلس البولي الذي قد يحدث الستئصال 

 التمريضي  لالبروستاتا والتدخ

22/8/2011 2/4/2012 

 فاطمة محمد العيسوي عامر 

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/محمد أحمد سلطان            الطب0أ 22/8/09 20/9/07

 د/كريمة فؤاد الشامي           المنصورة0

 الكلية                د/هاله إبراهيم زيتون0

تأثير خطة للعناية بالفم في تقليل االلتهاب 

الرئوي المصاحب لوجود جهاز التنفس 

 الصناعي في وحدة العناية المركز بمستشفي

22/8/2011 2/4/2012 

 منيرة سمير عبد الهادي 

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ 18/11/09 20/9/07

 زيتون                 " لدا كميد/هوي0

 تجودة حياة مرض تليف الكبد في مستشفيا

 المنصورة

10/9/011 19/9/011 

 قدريـة                
 



                                                                             

 سائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستيرالر                                                       
 " الجراحي  ــــــم " الباطني وقسـتابع       

 اســـــــــم البــــــــــاحث 

 

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 ــحالمنــــ 

 هالة عبد النظير على

 ــ أخصائي بالجامعة

20/9/07 11/8/09 

 

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ

 زيتون                 " لد/هويدا كمي0

دور الممرضات تجاه مرضى القلب المصابين باإلمراض 

 جامعة الزقازيق  تالشرايين التاجية في مستشفيا

28/8/011 11/9/011 

 عةهناء السيد جم

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ 6/8/09 20/9/07

 زيتون                 " لد/هويدا كمي0

 د/خالد فاروق الدهشان     ج المنصورة      0

تقييم أداء الممرضات لمرضى زرع الكلى بمركز الكلى 

 والمسالك البولية بالمنصورة

7/8/2011 28/8/011 

 د/سلوى عباس على حسن     الكلية0أ 9/8/09 20/9/07 ر مختار السيدإسالم مختا

 زيتون                 " لد/هويدا كمي0

مرضى السكر األكثر عرضة لمشاكل القدم بمستشفي 

 ميت غمر العام

28/2/011 28/8/011 

 أمل عبد الهادي إبراهيم

 ــ أخصائي بالمنصورة 

 عين شمس       د/سعاد محمود حجازي  2/8/010 11/9/08

 د/أحمد حسن نعمة هللا        ج المنصورة

 د/صفاء حسين محمد              الكلية 

احتياجات مرضى زرع الكلى ما بعد الجراحة في مركز 

 أمراض الكلى والمسالك بالمنصورة

 : إرشادات الخروج المقترحة 

  

سوزان محمد السيد عبد 

 الرحمن

 ــ معيدة بالكلية

 د/ماجدة عبد العزيز محمد   عين شمس0 2/8/010 11/9/08

 د/إيمان عبد العزيز                الكلية

معدل انتشار والعوامل المؤثرة على ممارسات  الحقن 

 الوريدي الغير آمن بين الممرضات 

 جامعة الزقازيق تبمستشفيا

15/9/20143 

 

13/10/2014 

صفاء محمد عبد الرحمن 

 خطاب

 ــ أخصائي بالمنصورة

 د/سعاد محمود حجازي        عين شمس 2/8/010 11/9/08

 د/طارق مدحت عباس       طب المنصورة

 د/صفاء حسين محمد              الكلية

العوامل المؤثرة على التزام مرضى زرع الكلى تجاه النظام 

   الكلى والمسالك بالمنصورة العالجي لهم بمركز

  

 ماجدة كمال الششتاوى

 كليةــ معيدة بال

 د/ماجدة عبد العزيز محمد      عين شمس 28/6/010 11/9/08

 د/نادية محمد طه                    الكلية0

 د/صفاء حسين مح    مد              الكلية

احتياجات المريض على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية 

 جامعة الزقازيق تالمركزة بمستشفيا

 ترحة : اإلرشادات التمريضية المق

13/5/013 20/5/2013 

 منى عبد هللا محمد على 

 ــ معيدة بالكلية

 د/سعاد محمود حجازي          عين شمس 28/6/010 11/9/08

 د/نادية محمد طه                  الكلية0

 د/صفاء حسين محمد                الكلية

تطوير الدليل االرشادى ألداء الممرضات مع مرضى جهاز 

 الصناعي في وحدات الرعاية المركزةالتنفس 

   جامعة الزقازيق تبمستشفيا

13/8/2013 1/9/2013 

 إيمان على متولي

 ــ معيدة بالكلية

 د/ماجدة عبد العزيز محمد      عين شمس 25/7/011 16/8/09

 د/الهام حمد محمد                  الكلية0

عناية العوامل المؤثرة علي التزام التمريض ببروتوكول ال

  ةبأنبوب التغذية للمرضي في وحدة العناية المركز

4/3/2013 8/4/2013 

 رحاب رجب بيومي السيد

 ــ معيدة بالكلية

 د/ماجدة عبد العزيز محمد      عين شمس 22/8/011 16/8/09

 د/نادية محمد طه                    الكلية0

 د/هاله إبراهيم زيتون             الكلية   0

لممرضات تجاه المشاكل واالحتياجات التي تواجه دور ا

 المرضي بعد جراحة المياه البيضاء 

13/5/013 20/5/2013 

 زينب محمد أحمد البرامونى  

 ــ معيدة بالكلية

 د/ماجدة عبد العزيز محمد    عين شمس 25/7/011 16/8/09

 د/صفاء حسين محمد                الكلية

تواجه مرضي سرطان الثدي  المشاكل واالحتياجات التي

 بعد استئصال الثدي اإلرشادات التمريضية المقترحة 

4/3/2013 8/4/4013                       

 سميرة سعدون سعداوى

 ــ أخصائي بالمعهد الصحي

 د/ماجدة عبد العزيز محمد     عين شمس 30/10/011 16/8/09

   د/إيمان محمد عبد العزيز     الكلية           0

إرشادات الممارسة السريرية لمنع عدوي قسطرة الوريد 

 المركزي 

12/3/2014 13/4/2014 

 دعاء محمد صبري عبد هللا

 ــ أخصائي تمريض

2/11/010  د/نادية محمد طه                  الكلية0 4/6/2012 

 د/مها دسوقي صالح                "0

لكلوي التزام مرضي الغسيل ا يالعوامل المؤثرة عل

 بالنظام العالجي 

18/10/013 29/10/013 

 قدريـة                



  

 نبيــــــــــــــــــــــــــــــا

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير
 " الجراحي  ــــــم " الباطني وقسـتابع             

 اســـــــــم البــــــــــاحث 

 

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون لتسجيلتاريخ ا تاريخ القيد

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 هاله محمد حمدي عبد الغني

 ــ أخصائي تمريض

 أ,م.د/نادية محمد طه              الكلية 1/2/2015 23/11/010

 .د/جيهان السيد حافظ               "

وممارسات الممرضات تجاه مضاعفات لومات مع

   جامعة الزقازيق تبمستشفيا األنبوبة الصدرية 

   

 سماح إبراهيم الدسوقي حسن 

 ــ أخصائي تمريض

23/11/010 10/12/2012 

20/1/2013 
 الكلية/نادية محمد طه                 د0

 د/مها دسوقي صالح                "0

ر الممرضة في حفظ توازن العوامل المؤثرة علي دو

 السوائل واألمالح لدي مرضي فشل القلب أالحتقاني 

6/5/2015 6/6/2015 

 فاطمة محمد عبد الحميد حسانين 

 ــ معيدة بالكلية

 د/نادية محمد طه                 الكلية0  7/7/2013 23/10/2011

 د/مها دسوقي صالح                "0

ام الجرح واحتياجات العوامل المؤثرة علي التئ

التمريضية  اإلرشاداتمرضي قرح القدم السكري 

 المقترحة 

2/6/2015 28/6/2015 

 سلوي حسن أحمد محمد

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية/نادية محمد طه                 د0 7/7/2013  23/10/2011

 د/هويدا كميل زيتون                "0

 اإلصاباتمعلومات ومهارات الممرضات لمرضي 

 خالل الساعات الذهبية للرعاية 

13/6/2016 2/7/2016 

 وفاء محمد عامر محمود 

 ــ أخصائي تمريض

23/10/2011 7/7/2013 

 

 د/محمد نجيب محمود الخشاب   الطب

 الكلية/نادية محمد طه                 د0

 د/هويدا كميل زيتون                "0

ه مناظير معلومات وممارسات الممرضات تجا

 المقترحة  التوجيهيةالجهاز الهضمي والمبادئ 

21/7/2015 19/8/2015 

 حنان محمد محمد محمود بدوي

 ــ أخصائي تمريض
 أ,م.د/نادية محمد طه              الكلية 2/12/2014 6/8/2012

 .د/جيهان السيد حافظ               "

دور الممرضات القائمات هلي رعاية مرضي السكتة 

 دماغية في العناية المركزةال

23/1/2017 11/2/017 

 مني محمد فتحي رزق عطية 

 ــ معيدة بالكلية
 الكليةأ,م.د/نادية محمد طه               8/7/2014 6/8/2012

 د/إيمان محمد عبد العزيز         "   

مهارات الرعاية الذاتية لمرضي العالج الكيماوي 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق 

9/5/016 16/5/016 

 رشا مصطفي عبد الرحمن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ــ أخصائي تمريض
 الكلية       أ,م.د/نادية محمد طه        12/8/2014  6/8/2012

 "               إيمان محمد السيد.د/

دور الممرضات تجاه االلتهاب الرئوي المصاحب 

 لزقازيق هازالتنفس الصناعي بمستشفيات جامعة الج

  

 سعاد مصطفي عبد الرحمن 

 ــ أخصائي تمريض
6/8/2012 12/8/2014  أ,م.د/نادية محمد طه              الكلية 

 "               سيدإيمان محمد ال .د/

أخطاء التمريض أثناء إنعاش القلب الرئوي في 

 عناية الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق

  

 مني علي إبراهيم العدوى 

 ــ أخصائي تمريض 
 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 8/7/2014   6/8/2012

 د/إيمان محمد عبد العزيز         "   

سرطان الذين يعالجون بالعالج احتياجات مرضي ال

 اإلشعاعي )اقتراح دليل تمريضي( 

  

                                                                                                                                           محمد جبر محمد أبو عوكل

 فلسطيني الجنسية 

5/11/2012 

16/12/2012 

 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 2/3/2015

 .د/جيهان السيد حافظ               "

مكافحة العدوى بين الممرضات  االمتثال لسياسات

 غزة  الحروق في مستشفي الشفاءفي قطاع في وحدة 

  

 قدريـة                
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



 

 ـــــــــــانبيـــــــــــــــــــ

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير
 " الجراحي  ــــــم " الباطني وقسـتابع             

 اســـــــــم البــــــــــاحث 

 

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد

 حالمنـــــــ 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 عطيات حمد الصاوي السعداوي

 ــ أخصائي تمريض

3/9/2013      

 سهام أحمد عبد هللا حسنين

 ــ أخصائي تمريض

3/9/2013      

 أميرة صبري محمد محمد 

 ــ معيدة بالكلية 

 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 2/6/2015 3/9/2013

 "      عزيز       د/إيمان محمد عبد ال

أداء الممرضات تجاه الوقاية من الجلطات 

 الدموية الوريدية في وحدة العناية المركزة

24/5/2017 4/6/2017 

 بسمه جمال عبد القادر

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014      

 فاتن سمير السيد عبد ربه 

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014      

 لمياء زكي أحمد السيد 

                                                                                                                                                                                                                                                   ي تمريضــ أخصائ

- 

 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 14/6/2016 8/9/2014

 .د/إيمان  السيد حسين             "

الحالة الغذائية واالحتياجات المعرفية لدي 

 مرضي تليف الكبد

  

 محمد حبيشي عبد الجيد

 ـ معيد بالكلية 

 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 6/2016/ 14  8/9/2014

 يد حافظ               ".د/جيهان الس

دور الممرضةةةث اء ةةةمل الامجرةةةث الارا رةةةث  اةةةم  
سالمث المةرر  والماةم ر الية رث تمس  ة   

 الارا ث ف  امماث الزقمزرق

  

 احمد حمدي محمد متولي

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 إيناس السيد أحمد سليمان  

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 اد محمدهاله عبد الصبور ج

 ـ معيد بالكلية

7/8/2015      

 هانم رجب رمضان إسماعيل 

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 أسماء محمد السيدمتولي

 ـ معيد بالكلية

7/8/2015      

 أسماء حسن علي فرج

 ــ أخصائي تمريض

 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 22/8/2017 7/8/2015

 "                 المغازينجالء عبد الكريم .د/

االحتياجااات التعليميااة للمرضااي اللااذين يعااانون 

                             األربطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة                                      

 الصليبية والتوجيهات المقترحة

  

 منار محمد علي سليم بدران

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

  قدريـة                
 



 

 

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــان

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير
 " الجراحي  ــــــم " الباطني وقسـتابع             

 اســـــــــم البــــــــــاحث 

 

 الكليـــــة م عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 رضا السيد علي إسماعيل 

 ــ أخصائي تمريض

 .د/نادية محمد طه              الكليةأ 21/11/017 7/8/2015

 .د/جيهان السيد حافظ               "

 امل المؤثرة علي امتثال الممرضاتالعو

 مهني باالحتياجات القياسية تجاه التعرض ال

 للدم وسوائل الجسم 

  

 نعيمة السيد أحمد بهنساوي

 ــ أخصائي تمريض

 أ.د/نادية محمد طه              الكلية 16/10/2017 7/8/2015

 "              عايدة أحمد محمد .د/

دور الممرضااااات تجااااااه المرضاااااي الخاضاااااعين 

لجراحااااااات الاااااابطن والمبااااااادئ التوجيهيااااااة 

                                 المقترحة                   

  

 صباح عزب أحمد محمد رمضان

 ــ أخصائي تمريض

 أ.د/نادية محمد طه              الكلية 12/12/2017 7/8/2015

 "نجالء عبد الكريم مغازي     .د/

ممارسات الرعاية الذاتية للمرضي ذوي 

 الربو الشعبي

  

 أسماء محمد عبد الفتاح حسن

 ريضــ أخصائي تم

7/8/2015      

 إيمان محمد عبد هللا محمد 

 ــ أخصائي تمريض

 أ.د/نادية محمد طه              الكلية 21/11/2017 7/8/2015

 "               عايدة أحمد محمد .د/

االلتاازام باانظم الحميااة الغذائيااة وتقييااد السااوائل 

 تجاه مرضي الغسيل الدموي

                                                                         

  

 إيمان محمد جودة يوسف

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 سامية فتحي عباس عبد الستار

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 عيده إبراهيم الدسوقي صبيح

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 نسمةإبراهيم الدسوقي عبدالحكيم

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 إيمان محمود السيد جبر

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 نور منصور محمدي محمد 

 ـ معيد بالكلية

22 /8/2016      

 سارة محمد محمد سعيد

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 سماح عبد هللا محمد محمد

 ــ أخصائي تمريض 

22 /8/2016      



 يد فكريالفضيل الس دآية عب

 ـ معيد بالكلية

22 /8/2016      

 قدريـة                
 
 
 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــان

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير
 " الجراحي  ــــــم " الباطني وقسـتابع             

 اســـــــــم البــــــــــاحث 

 

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون جيلتاريخ التس تاريخ القيد

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 كاميليا محمد عبد الفتاح شحاته

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 رضوة محمد محمد شحتو 

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 رندا محمد وحيد محمد

 خصائي تمريضــ أ

22 /8/2016      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 قدريـة                
 
 
 
 



 
 
 

 

 


