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 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                          جامعة الزقازيق                              

 مسجلة للحصول على درجة الماجستيرال الرسائل العلمية                                     كلية التمريـض                

 الدراسات العليا
 *****                     قســــــــم " تمريض األطفــــــال "          

 ـــــــــحالمن   عنـــــــوان البــحــــــــــــــث  الســـــادة المشـــــــــرفين    ت التسجيل ت القيــــــــد أســـــــــم البــــــــــــاحث   

 م الكلية 

 المنـــــــح 

 م الجامعة 

 أحالم محمد حسين عبد الفتاح

 ــ معيدة بالكلية    

11/11/91 

 

 د/سناء على نور الدين بالكلية 11/10/93

 د/محمد حسن محمد     الطب 

 د/سهير عبد الحميد ضبش القاهرة

العوامل التي تتعلق باالنتهاء المبكر للرضاعة الطبيعية 

 دينة الزقازيق م في

10/7/95 26/8/95 

 هدى محمد نافع

 معيدة بجامعة المنصورة

 د/سلوى بدر الصباح إبراهيم الطب 8/4/96 27/6/94

 د/سلوى عباس على حسن الكلية

 محمد شعبان  المنوفية                                     تد/عنابيا

 التحكم في العدوى مدى وعى الممرضات تجاه طرق

يرية الناتجة من المستشفى داخل وحدة الرعاية البكت

 المركزة لألطفال حديثي الوالدة بمستشف الجامعة 

14/12/98 31/12/98 

 ماجدة أحمد أحمد عبد العزيز

 معيدة بجامعة المنصورة 

 د/سناء على نور الدين   بالكلية  16/2/98 10/7/95 

 د/ سمير محمد زمزم      الطب

 كندريةاإلس د/يمن يوسف صالح 

تحت عمر خمس سنوات األطفال  فيدراسة النمو 

 األطفال  بشللالمصابين 

1/6/2000 2/7/2000 

 حنان محمد محمد ترك

 ــ معيدة بالكلية    

 د/سناء على نور الدين   بالكلية  ذ9/8/1999 14/7/97

 د/نعمات محمد يوسف القاهرة

 د/نجوى أحمد الشافعي الطب

 بين ةني البددراسة مقارنة للعناية 

األطفال المعاقين ذهنيا وبدنيا واألطفال الطبيعيين في سن 

 المدرسة بمدينة الزقازيق  

20/6/01 4/7/01 

 سهام عبد الحميد محمد

 أخصائي تمريضــ 

 د/عاطف إبراهيم نصير على الطب 11/10/99 10/7/95

 د/صباح سعدالشرقاوى عين شمس

 د/سهير محمد محمد هيبة الكلية 

هارات الممرضات عن االلتهاب الرئوي عند معلومات وم

 مستشفيات محافظة الزقازيق في األطفال 

13/9/01 26/9/01 

 باسمة ربيع عبد الصادق

 ــ أخصائي تمريض 

 د/عزة إبراهيم الدسوقي الطب 12/6/2000 10/8/98

 د/سلوى عباس على حسن الكلية

 

دراسة الحوادث بين األطفال قبل السن المدرسي 

ن على مراكز رعاية األمومة والطفولة والمترددي

 بها بعد الحادث مباشرة  بالزقازيق وتدخل األمهات للعناية

6/6/02 15/6/02 

 سماح العوضى أبو شرخ

 ــ معيدة بالكلية   

 د/عزة إبراهيم الدسوقي الطب 13/3/2001 9/8/1999

 د/سلوى عباس على حسن الكلية

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى   " 

 األسرية لألطفال المصابين  الرعاية

 بأمراض القلب الخلقية في مستشفيات جامعة الزقازيق

7/10/02 20/10/02 

 حنان محمد سليمان

 ــ مدرسة بالمعهد الفني الصحي

 باإلسماعيلية    

 د/سلوى عباس على حسن الكلية 18/8/2001 9/8/1999

 د/على محمد أبو زيد    الطب

 "د/أمل محمد محمد الدخاخنى   

العالقة بين الحالة االجتماعية االقتصادية والنمو 

الجسمانى لألطفال في سن ما قبل المدرسة المترددين 

 على دور الحضانة باإلسماعيلية

31/10/02 13/11/02 

 أمل السباعي عامر الشربجى

 ــ مديرة المدرسة الفنية بالسنطة

 د/عزة إبراهيم الدسوقي الطب 18/8/2001 9/8/1999

 عباس على حسن الكليةد/سلوى 

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى  "

تقييم معلومات الممرضات على االكتشاف المبكر لحاالت 

اإلعاقة بين األطفال )األطفال ذوى االحتياجات الخاصة 

 في مدينة السنطة

15/2/03 20/3/04 

                                                                                              قـــدريــــة                               

 

 

 



                                             

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان تابــع                                       جامعة الزقازيق                              

 المسجلة للحصول على درجة الماجستير الرسائل العلمية                                                  كلية التمريـض   

 الدراسات العليا
 قســــــــم " تمريض األطفــــــال "         تابع*****                      

   

 ـحالمنـــ   عنـــــــوان البــحــــــــــــــث  الســـــادة المشـــــــــرفين    ت التسجيل ت القيــــــــد أســـــــــم البــــــــــــاحث   

 م الكلية 

 المنـــــــح 

 م الجامعة 

 هالة السيد عبد الفتاح صالح

 ــ أخصائي تمريض   

11/7/2000 10/3/2003 

 

 

 د/عزة إبراهيم الدسوقي الطب

 د/سلوى عباس على حسن الكلية

 لدخاخنى   "د/أمل محمد محمد ا

العناية التمريضية  تقييم معلومات الممرضات على

 المقدمة للطفل المصاب بالحمى الروماتزمية في

 مستشفي جامعة الزقازيق 

21/8/04 11/9/04 

 أميرات على السبيلى محمد

 ــ معيدة بالكلية   

 د/على محمد أبو زيد    الطب 28/10/03 18/7/02

 ريةد/يسر عبد السالم جعفراالسكند

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى الكلية

التكيف السلوكي عند األطفال المصابين بالحمى 

 في السن المدرسي الروماتزمية

8/8/05 8/8/05 

 شيماء منصور مصطفى محمد

 ــ معيدة بالكلية   

 د/يسر عبد السالم جعفراالسكندرية 1/6/2005 30/7/2003

 د/فتحي أحمد طنطاوى عميد الكلية

 زي عبد الفتاح الطبد/محمد فو

العالقة بين السمنة وضغط الدم المرتفع بين أطفال 

 المدارس االبتدائية بمنطقة الزقازيق

19/8/06 19/8/06 

 رضا محمد عبد الجواد

 ــ أخصائي تمريض

 د/ماجدة محمد يوسف اإلسكندرية 19/7/2006 16/8/2004

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى الكلية

 "          د/يسر محمد المصري    

الضغوط من وجهة نظر أطفال المرحلة المدرسية 

 بالمستشفى الجامعي بالزقازيق 

23/6/08 13/7/08 

  حجازيعزة السيد على 

 بالكلية أخصائيــ 

 د/ماجدة محمد يوسف اإلسكندرية 2/8/2006 16/8/2004

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى الكلية

    

لبن الثدي أثناء تواجد ممارسات األمهات للحفاظ على سريان 

 أطفالهن حديث الوالدة ذوى الحاالت الحرجة بالمستشفى
22/5/08 2/6/08 

 جيهان السيد محمد إبراهيم

 ــ أخصائي ت بالمعهد الفني 

 بكلية الطب   

 د/ماجدة محمد يوسف اإلسكندرية 19/7/2006 16/8/2004

 د/وائل حسن الصاوي   الطب

 لية   د/أمل محمد محمد الدخاخنى الك

معلومات الممرضات عن العناية التمريضية باألطفال 

 المصابين بسرطان الدم في جامعة الزقازيق

15/9/08 7/10/08 

 

 خديجة زين العابدين مصطفى

 ــ معيدة بالكلية   

 د/ماجدة محمد يوسف اإلسكندرية 19/7/2006 16/8/2004

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى الكلية

 بالمتالزما الكلوية لهن المصابينرعاية األمهات ألطفا

 بمدينة الزقازيق

24/4/08 13/5/08 

 أسماء أحمد سالم أحمد 

 ــ أخصائي بالكلية

10/10/06 

 

 الكلية الدخاخنيد/أمل محمد محمد  26/3/09

 د/طارق عبد العظيم جبران   الطب

 د/حنان محمد محمد ترك     الكلية

فيف أالم ما بعد تخ فيتأثير استخدام الطرق الغير دوائية 

مستشفيات جامعة مرحلة الطفولة  فيالعمليات الجراحية 

 الزقازيق

7/8/011 28/8/011 

 فوزية نبيل محمد عبد المجيد

 ــ معيدة بالكلية   

 د/ميرفت عبد هللا هشام       الطب 26/10/08 10/10/06

 د/أمل محمد محمد الدخاخنى الكلية

 د/سماح العوضى محمد         "

م جودة حياة أطفال سن المدارس المصابين بأنيميا البحر تقيي

 المتوسط في مدينة الزقازيق 

23/6/011 27/6/011 

 بتعة محمود محمد إسماعيل

 ــ معيدة بالكلية   

 د/لطفي محمد السيد           الطب 5/8/08 10/10/06

 الكلية الدخاخنيد/أمل محمد محمد 

 محمد         " العوضيد/سماح 

 خل التمريضي المقدم لألطفال المبتسرين التد

في وحدة العناية المركزة  لحديثي الوالدة بمستشفيات 

 جامعة الزقازيق

23/6/010 27/6/010 

       قـــدريــــة                    
 



 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المسجلة للحصول على درجة الماجستير الرسائل العلمية  
قســــــــم " تمريض األطفــــــال "          تابع                         

 أســـــــــم البــــــــــــاحث     

 

 المنـــــــــح   عنـــــــوان البــحــــــــــــــث  الســـــادة المشـــــــــرفين    ت التسجيل ت القيــــــــد

 م الكلية 

 المنـــــــح 

 م الجامعة 

 بير السيد محمود نجا ع

 تمريضــ أخصائي 

        المنصورة      د/هانم محمد الطحان 3/12/08 10/10/06

 الكلية         د/أمل محمد الدخاخنى

  سماح العوضى محمد         "  د/

تقنيات العالج الجسماني التي تنفذها الممرضات لألطفال في 

 وحدة العناية المركزة  

28/4/011 26/5/011 

 متولي إبراهيمشيرين محمد 

 ــ أخصائي بالكلية

 الطب    مر          اد/أسامة طه ع 19/11/08 10/10/06

 الكلية         د/أمل محمد الدخاخنى

 د/حنان محمد ترك               "

تقييم الرعاية المنزلية المقدمة من األمهات ألطفالهن المصابين 

 الزقازيقجامعة  اتمستشفي بالربو الشعبي في

17/5/011 26/5/011 

 سماح أحمد أحمد الحباك

 ــ أخصائي بالكلية  

 د/نجوى أحمد الشافعي      الطب 5/8/09 20/9/07

 الكلية      د/أمل محمد الدخاخني 

 "سماح العوضى محمد      د/ 

 تقييم جودة حياة أطفال سن المدارس المصابين 

 وي الكل ءالخاضعين لالصتصفامزمن  كلويبفشل 

8/5/2012 6/6/2012 

 هاله عبد العظيم محمد 

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني       الكلية 19/9/011 20/9/07

 د/ سماح العوضى محمد         "  

 د/أماني كمال الهواري   ج المنصورة

تأثير العالج المبكر علي النمو والتطور بين األطفال الذين 

 دة الدرقية الخلقي يعانون من نقص هرمون الغ

8/12/2015 25/5/2016 

 فردوس عادل عبد الصمد

 ــ أخصائي تمريض

 د/عبد الرازق محمد           الطب 11/8/09 20/9/07

 الكلية       د/أمل محمد الدخاخني 

 د/هاله إبراهيم زيتون           "

تأثير استخدام البروتوكول الخاص لتقليل االلتهاب الرئوي 

 جهاز التنفس لمرضى األطفال  المصاحب ل

28/12/2011 11/1/2012 

 إيمان محمود أبو العال محمد

 ــ معيدة بالكلية    

 د/ميرفت عبد هللا هشام       الطب 7/6/2010 11/9/08

 د/أمل محمد الدخاخنى         الكلية

 د/سماح العوضى محمد         "

 مارساتتأثير اإلرشادات الصحية على تحسين معلومات وم 

 المراهقين المصابين بالثالسيميا في بمستشفي جامعة الزقازيق

15/1/2013 3/2/2013 

 على حنفي  دميادة محم

 ــ معيدة بالكلية   

 د/ميرفت عبد هللا هشام       الطب 7/6/2010  11/9/08

 د/أمل محمد الدخاخنى        الكلية

 د/سماح العوضى محمد         "

 لصحية على تحسين معلومات وممارساتتأثير اإلرشادات ا

المراهقين المصابين بالهيموفيليا )أ(بمستشفيات جامعة 

 الزقازيق

8/4/2013 16/4/2013 

 رشا عبد اللطيف عبد العزيز

 ــ معيدة بالكلية  

 د/ميرفت عبد هللا هشام       الطب 25/7/011 16/8/09

 د/أمل محمد الدخاخنى        الكلية

 محمد         "د/سماح العوضى 

وجهة نظر األطفال المصابين بالسرطان من اإلجهاد المصاحب 

 للسرطان بمستشفي األطفال جامعة الزقازيق

9/1/2014 18/1/2014 

 لبنى طه رشاد أحمد  

 ــ أخصائي تمريض

 د/عبد الرازق محمد           الطب 25/7/011  16/8/09

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية

 العوضى محمد         "د/سماح 

تقييم أداء الممرضات تجاه األطفال المصابين بالتشنجات بأقسام 

 األطفال المختلفة بجامعة الزقازيق 

21/7/2015 4/10/2015 

       قـــدريــــة                      
 

 



 

 

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 المسجلة للحصول على درجة الماجستير الرسائل العلمية                     تمريض األطفــــــال "        قســــــــم "   تابع      
 أســـــــــم البــــــــــــاحث     

 

 المنـــــــــح   عنـــــــوان البــحــــــــــــــث  الســـــادة المشـــــــــرفين    ت التسجيل ت القيــــــــد

 ليةم الك 

 المنـــــــح 

 م الجامعة 

 هبه عبد هللا عبد النبي على

 ــ معيدة بالكلية  

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 25/7/2011 16/8/09

 د/أيمن فكري مهنا             الطب

اإلسعافات األولية والرعاية الصحية المقدمة لحروق 

 األطفال في المستشفيات والنتائج المتوقعة 

13/8/2013 4/9/2013 

 نسرين مصباح السيد محمد

 ــ معيدة بالكلية  

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 9/7/2012 23/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

سم وتقدير نيميا البحر المتوسط علي صورة الجتأثير أ

الذات لدي المراهقين المصابين بأنيميا البحر المتوسط 

 لزقازيق  بمستشفيات جامعة ا

12/3/2014 6/4/2014 

 شرين رمضان سباعي

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 9/7/2012 23/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

جودة حياة األطفال في عمر سن المدرسة المصابين 

 بالسرطان بمستشفيات جامعة الزقازيق  

6/4/2014 6/5/2014 

 وفيق حسننسمة محمد ت

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 9/7/2012 23/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

قياس الرعاية التمريضية لحديثي الوالدة الذين يعانون 

 من متالزمة ضيق التنفس 

9/2/2015 10/3/2015 

 ددعاء السيد جمعة محم

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 3/9/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

لألطفدال الدذين يخضدعون المقددم تقييم التددخل التمريضدي 

 للعالج الكيميائي  في مدينة الزقازيق

  

 الرحمن  شيماء نعيم عبد

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 6/8/2012 23/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

تقييم األداء التمريضي الفوري لحاالت القسم لدي 

 األطفال في سن ما قبل المدرسة في مدينة الزقازيق 

3/11/2015 17/11/2015 

 رشا سعيد عبد السميع عطية

 ي تمريضــ أخصائ

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 9/7/2012 23/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

االحتياطات العامة التي تتبعها ممرضات األطفال لمنع 

 الدموي يحدوث عدوي الغسيل الكلو

2/12/2013 29/12/013 

 سامية عبد البديع الشافعي

 ــ أخصائي تمريض

 ل محمد الدخاخني        الكليةد/أم 9/7/2012 23/11/010

 د/سماح العوضى محمد         "

إدراك الضغوط لدي األطفال الخاضعين للغسيل الكلوي 

 الدموي 

12/3/2014 13/4/2014 

 صباح الشاذلي أبو العال

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 6/2/2013 23/11/010 

 "د/سماح العوضى محمد         

 د/خديجة زين العابدين           "

تقييم األداء التمريضي لحاالت خلع مفصل الفخذ لدي 

 األطفال حديثي الوالدة في مدينة الزقازيق

  

 داليا السعيد إبراهيم الشيخ 

 ــ معيدة بالكلية  

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 8/7/2014 6/8/2012

 "د/خديجة زين العابدين           

تقييم رعاية األمهات ألطفالهن المصابين بالصرع 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق   

1/2016 14/2/2016 

 فاتن مصطفي علي السواح 

 معيدة بالكلية  

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 8/7/2014 6/8/2012

 د/سماح العوضى محمد         "

امل تأثير مرض الكلي المزمن علي النمو الجسمي ومع

 الذكاء لألطفال بمستشفي الزقازيق الجامعي 

1/2016 14/2/2016 

 ــ سمر أيمن إبراهيم محمد 

 ــ أخصائي تمريض

6/8/2012 9/2/201                                             
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 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية

 د/محمد أحمد االكراشي      الطب

المقدمة لحديثي الوالدة الذين  تقييم الرعاية التمريضية

 يعانون من ناسور بين القصبة الهوائية والمرئ

  

       قـــدريــــة               
 

  

 



 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 حصول على درجة الماجستيرالمسجلة لل الرسائل العلمية                     قســــــــم " تمريض األطفــــــال "          تابع      
 أســـــــــم البــــــــــــاحث     

 

 المنـــــــــح   عنـــــــوان البــحــــــــــــــث  الســـــادة المشـــــــــرفين    ت التسجيل ت القيــــــــد

 م الكلية 

 المنـــــــح 

 م الجامعة 

 سمر محمد عبد الخالق رجب 

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 6/5/2015  6/8/2012

 د/هويداكميل زيتون            "

جودة الرعاية التمريضية لحديثي الوالدة الخاضعين 

 للتنفس الصناعي

  

 مروة السيد الشهاوي

 ــ أخصائي تمريض

6/8/2012       

 أسماء محمد حسن عبد الحميد 

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية                       16/11/201  6/8/2012

 د/محمد أحمد االكراشي      الطب

تقييم معلومات وممارسات الممرضات المتعلقة بالعناية 

التمريضية المقدمة لالطفال قبل وبعد عمليات االنسداد 

 المعوي 

  

 شرين محمد شعبان محمد 

 ــ أخصائي تمريض 

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 21/7/2015 3/9/2013

 د/بتعة محمود محمد            "

إعطاء المعالجة بالكورتيزون لألمهات قبل الوالدة مع 

 نضج الرئة في األطفال 

  

 إيمان السيد عبد هللا محمد

 ــ معيدة 

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 2/6/2015 3/9/2013

 "    د/بتعة محمود محمد        

المشكالت السلوكية الشائعة بين األطفال ما قبل سن 

 المدرسة من وجهة نظر المعلمين 

  

 أماني ممدوح محمد حلمي 

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 11/4/2016 19/10/2014

 د/بتعة محمود محمد            "

ت لدي العوامل المؤدية ,الصورة الجسمية والثقة بالذا

األطفال في سن المدرسة الذين لديهم التبول الليلي 

 الالإرادي

  

 أميرة رضا زكي الهايج

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية                                                                                                                                                                                               14/6/2016 10/2014/ 19

 د/رحاب فتحي عبد الهادي     "

صورة الجسم وتقدير الذات لدي األطفال الذين يتلقون 

 في مستشفيات جامعة الزقازيق الكيماوي العالج

  

 إيمان محمد إبراهيم عبد هللا

 تمريضــ أخصائي 

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية                                                                                                                                                                                               16/5/2016 19/10/2014

 ة محمود محمد            "د/بتع

تأثير الرضاعةالطبيعية مقابل التغذية البديلة علي التئام 

 ستة أشهر من العمر  ل أول ع خاللدي الرض حوالجر

  

 حازم السعيد عبد الجواد 

 ــ معيد بالكلية

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 14/3/2016 19/10/2014

 د/بتعة محمود محمد            "

رعاية األمهات المقدمة إلي أطفالهن المصابين بالتوحد 

 في مدينة الزقازيق

  

 فاتن محمدي سعد محمد رضوان

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية  11/4/2016 19/10/2014

 د/ شادية فتحي محمود         "

   العالقة بين عمالة األطفال والسلوك العدواني بين األطفال  

 في سن المدرسة

  

 ترمين كرم خليل نصر

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية                                                                                                                                                                                               16/5/2016 19/10/2014

 د/بتعة محمود محمد            "

العالقة بين المعرفة الجنسية مقابل االتجاهات لدي 

 المراهقات

  

 هبه سعيد عبد الرحمن محمد

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية                                                                                                                                                                                               16/5/2016 19/10/2014

 د/بتعة محمود محمد            "

 العدوى الطفيلية وتأثيرها علي النمو والتحقيق الدراسي

 فال المدارس االبتدائية بمركز ههيابين أط 

 

  

 أماني السيد محمد علي

 ــ أخصائي تمريض

19/10/2014      

 سارة أحمد عبد العظيم

 ــ معيدة بالكلية

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية                                                                                                                                                                                                            24/5/2017 7/8/2015

  د/بتعة محمود محمد            "

ضغوط األمهات واستراتيجيات المواجهة تجاه أطفالهن 

 المصابين باضطرابات اللغة والكالم

  

       قـــدريــــة               
  

 



 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 المسجلة للحصول على درجة الماجستير الرسائل العلمية                     قســــــــم " تمريض األطفــــــال "          تابع      
 أســـــــــم البــــــــــــاحث     

 

 المنـــــــــح   عنـــــــوان البــحــــــــــــــث  الســـــادة المشـــــــــرفين    ت التسجيل ت القيــــــــد

 م الكلية 

 المنـــــــح 

 م الجامعة 

 هبه حنفي فرغلي محمد

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 21/11/017 7/8/2015

 د/بتعة محمود محمد            "

إلنترنددددددت علددددددي المددددددراهقين و ثدددددداره                                                                  تددددددأثير إدمددددددان ا

 السلبية واإليجابية

  

 نهاد جالل محمد مرتجي

 ــ أخصائي تمريض

 د/أمل محمد الدخاخني        الكلية 21/11/017 7/8/2015

 د/بتعة محمود محمد            "

 ضية المقدمة لألطفال المبتسرينجودة الرعاية التمري

المتلقين التغذية الوريدية الكاملة بمستشفيات جامعة 

 الزقازيق

  

 مروة عاطف السيد سيد أحمد

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 رباب عبد الحميد أحمد أحمد

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 مها عبد الحمديد محمد متولي

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 جيهاد الطاهر السيد عبدالمجيد

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

  يه عبد الشافي عبد الحليم غطاس

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

 نورا ناجي محمد السيد 

 ــ أخصائي تمريض

22 /8/2016      

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 


