
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 جامعة الزقازيق  

 كليـة التمريض

 بيــــــــــــــــــــــــــــــان                                        الدراسات العليا

 الماجستير الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة                                           
 قســـــــم " تمريض صحة األم والرضيع "      

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 حنان عبد المهدي محمد عمارة

 ــ معيدة بالكلية

 الكلية     ن د/سناء على نور الدي 19/7/1993 11/8/92

 الطب       د/حسام أمين إبراهيم  

وقياس أبجار في وزن المولود 

 حاالت تسمم الحمل

20/10/97 2/11/97 

 نيفين محمد محمد حسنين

 ــ معيدة بالكلية

 الكلية      د/سناء على نور الدين  19/7/1993 11/8/92

 الطب    د/محمد الحسيني سليمان

سمم المشيمة في حاالت ت لبر وفي

 الحمل

10/11/97 4/12/97 

 ناهد فكرى حسن خضر 

 ــ معيدة ج المنصورة

 الكلية      د/سناء على نور الدين  12/8/96 27/6/94

عبد القادر  مد/الشبراوى سو يل

 بالط

مضاعفات األم والجنين في 

 الحوامل المصابات بالبول السكري

16/2/98 4/3/98 

 أماني حامد جاد محمد 

 ليةــ معيدة بالك

9/8/99 

 

 

 الطب        د/إبراهيم غريب حجر  18/8/2001

    خليف  00د/أميمة على على

 الكلية

المشاكل التي تواجه مريضات 

ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل 

 في مستشفيات جامعة الزقازيق 

28/8/2002 4/9/2002 

 شيرين عبد المنعم مسلم 

 ــ أخصائي تمريض بالجامعة

 الكلية       د/سناء على نور الدين  9/10/2000 9/8/99

 الطب         د/إبراهيم غريب حجر 

 "         د/محمد محمد مكاوي   

تقييم بعض الطرق في عالج التبول 

 الالرادى 

6/6/2002 15/6/02 

 أحالم محمد عبد الحميد

 لال تعمــ 

 الكلية       د/سناء على نور الدين  11/9/2000 10/8/98

 الطب         غريب حجر د/إبراهيم 

 

عوامل األختطار في حاالت  

اإلجهاض التلقائي بمستشفيات 

 جامعة الزقازيق

11/1/03 16/2/02 

 أحمد فتحيتيسير محمد 

 ــ أخصائي تمريض بجامعة      

 قناة السويس   

 الكلية         د/سناء على نور الدين 26/3/02 11/7/2000

 الطب        د/أحمد السيد موسى    

 الكلية         د/أمينة سعد جنيد       

دراسة عن المراقبة االلكترونية 

للجنين أثناء الوالدة وعالقتها 

بناتج حديثي الوالدة لمستشفى 

 جامعة  قناة السويس

3/8/03 19/8/03 

 نجاح فؤاد على محمد 

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية        د/سناء على نور الدين  10/3/03 11/7/2000

 الطب       د/مصطفى شفيق قشطي

 الكلية      د/هند صالح الدين محمد

الغثيان والقيء خالل فترة الحمل 

 المبكر وتأثيرها على صحة المرأة 

4/12/05 8/12/05 

 صفاء حسن محمد على

 ــ أخصائي تمريض بالجامعة

18/7/2002 12/5/2                                                                                            

004 

 د/سناء على نور الدين        الكلية

 د/أحمد أنور شاهين            الطب

 د/حنان عبد المهدي محمد    الكلية

عوامل الخطر المصحوبة بالكانديدا 

البيضاء المهبلية بين السيدات 

 الحوامل

13/12/05 13/12/05  

 

 م ثرية محمد خيشه إبراهي

 ــ معيدة بالكلية

 د/سناء على نور الدين         الكلية 17/5/04 18/7/2002

 د/أمينة سعد جنيد                الكلية 

 د/أماني سامي بدوى              "

المشاكل التي تواجه األم الحامل 

المصابة بسكر الحمل ومدى تأثيره 

 على ناتج الحمل 

24/1/06 24/1/06  

 قدريــة                          
 

                                                                         



 بيــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                                    
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير                                                        

 قســـــــم " تمريض صحة األم والرضيع "  تابع    

تاريخ  تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 التسجيل

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون

 ــحالمنـــــ 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 إيمان السيد محمد الصباغ

 ــ معيدة بالكلية

 /سناء على نور الدين         الكلية 17/5/04 18/7/02

 د/هند صالح الدين محمد      الكلية

 د/سامية عبد الحكيم عبود       "

تأثير انخفاض جيب المياه المبكر على حالة األم والطفل 

 ستشفيات جامعة الزقازيقحديثي الوالدة بم

22/2/06 22/2/06  

 نبيلة سالم محمد سالم

 ــ معيدة بالكلية

 د/سناء على نور الدين         الكلية 51/2/05 30/3/03

 د/حنان عبد الهدى               الكلية 

 د/أماني سامي بدوى              "

الشق والتمزق العجانى لدى السيدات الماخضات األقل 

 بمستشفيات جامعة الزقازيق خطورة

14/1/07 28/1/07  

 السيدة جودة نصر عبد الخالق

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين         الكلية 16/12/06 16/8/04

 د/أمينة سعد جنيد                الكلية

  7/10/08 15/9/08 بمشاكل السمنة بنتاج الحمل المصحو

 صباح لطفي محمد السيد

 صائي تمريض بالكلية ــ أخ

 د/سناء على نور الدين         الكلية 9/3/06 16/8/04

 د/أمينة سعد جنيد                الكلية         

 الكلية        دد/حنان عبد الهدى محم

 6/5/07 19/4/07 تأثير النظام العالجي في الوالدة المبكرة المنذورة 

  دعاء شحتة سعيد فرج  

 يضــ أخصائي تمر

 د/سناء على نور الدين         الكلية 22/7/06 16/8/04

 الكلية       دد/حنان عبد الهدى محم

إدراك وممارسة ممرضات النساء والتوليد حبوب منع 

 الحمل الطارئ في الزقازيق 

31/10/07 7/11/07 

 حنان فوزي السيد على 

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية      د/سناء على نور الدين    1/6/06 20/10/05

 الكلية      حسنين   دمحم د/نيفين 

والميزوبروستول دور الممرضة أثناء إعطاء االوكستوسين 

  للتمريض التحفيز على الوالدة
5/8/08 19/8/08 

 سمية عمر محمد عمر خطاب

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين         الكلية 11/9/08 20/10/05

 ي  الكليةمحمد المصر دد/يسر محم

اضطرابات النوم واإلرهاق لدى األمهات في مرحلة ما بعد 

 الوالدة والعوامل المؤثرة عليها

 8/11/010 13/11/010 

 فاطمة منصور عبد العظيم 

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين         الكلية 20/10/06 20/10/05

 د/محمود عبدهللا طلبة           الطب

 أحمد               األزهرد/خالد جالل 

تقدم لعالج  التيوانتفاع السيدات من الخدمات  الوعيمدى 

 العقم

5/8/08 19/8/08  

 رجب  محمدهودا رجب 

 ـ معيدة بالكلية

 د/سناء على نور الدين         الكلية 30/10/06 20/10/05

 د/على محمد أبو زيد            الطب

 كليةال       دد/حنان عبد الهدى محم

نظام عناية لألطفال المبتسرين :تأثير  عناية الحبل السري

زنك ف_ب الحبل السري بطريقتين مختلفتين باستيراسين 

% على وقت انفصال 70وحدة دولية بالمقارنة بالكحول االيثيلى  250

  الحبل السري والنتائج األخرى

9/7/08 19/7/08 

 أمل حسين فرحات حسن 

 لصحيأخصائي بالمعهد الفتى ا

 بالمنصورة

 د/سناء على نور الدين         الكلية 5/8/08 10/10/06

 د/إبراهيم غريب حجر           الطب 

مقارنة بين اإلجراء التحفظي واإلجراءالروتينيلقص العجان 

المستوى المنخفض من المخاطر  تفي حاالت الوالدة ذا

 بمستشفى الزقازيق الجامعي  

19/7/010 27/7/010 

 سف أحمد محمدأمل يو

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين         الكلية 24/8/08 10/10/06

 د/أمينة سعد جنيد                الكلية

معدل انتشار وعوامل الخطورة والمضاعفات ألنيميا نقص 

 الحديد خالل حاالت الوالدة بمستشفى المنصورة العام 

16/6/010 23/6/010 

 لي السيد فاتن إبراهيم متو

 ــ معيدة بالكلية                                            

 د/سناء على نور الدين         الكلية 4/6/08 10/10/06

 د/مصطفى محمد زيتون        الطب

 د/أمينة سعد جنيد                الكلية

 تحفيز الوالدة البكرية باالكسيتوسين أوبدوته

 زقازيق والتدخل الضمن للتمريض في مستشفيات جامعة ال

26/5/010 3/6/010 

 قــدريـة           

 
 



 بيــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                             
 مسجلة للحصول على درجة الماجستيرالرسائل العلمية ال                                                        

 قســـــــم " تمريض صحة األم والرضيع "  تابع    

تاريخ  تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 التسجيل

 حالمن ةالجامعم  حالمن ةم الكلي عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون

 نعيمة محمد السيد أحمد 

 ـ معيدة بالكلية                                            ـ

 د/سناء على نور الدين      الكلية 4/6/08 10/10/06

 د/مصطفى محمد زيتون    الطب

 د/أمينة سعد جنيد           الكلية

استخدام عقار الميزوبرستول عن طريق الفم أو عقار 

اض جيب المياه األوكسيتوسن لتحفيز الوالدة في حالة انخف

 المبكر بمستشفيات جامعة الزقازيق

10/5/010 17/5/010 

 هاله صابر محمد متولي 

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين      الكلية 14/6/010 10/10/06

 قناة السويسد/ منار فتحي هيبة       

العوامل المؤدية لعدم االستمرارية بين مستخدمات الوسيلة 

 دينة الزقازيقالرحمية في م

7/8/2011 28/8/2011 

 نوفاء كامل صادق عبدا لرحم 

 ــ أخصائي تمريض 
 د/سناء على نور الدين      الكلية 29/6/09 10/10/06

 المنصورةد/سحر الحسيني عبد الرؤف 

 عهشاشة العظام والعوامل المسببة للسيدات بعد انقطا

 الطمث في مدينة المنصورة 

23/9/010 17/10/010 

 إيمان يوسف محمد 

ـ ممرض بمستشفى الوالدة 

 بوزارة الصحة بالكويت

 د/سناء على نور الدين      الكلية 6/7/08 12/06/ 7

 د/مصطفى محمد زيتون    الطب

اإلجراء المتحفظ في مقابل اإلجراء الروتيني المعتاد في قص 

العجان لحاالت الوالدة الطبيعية ذات المستوى المنخفض من 

 المخاطر

10/5/010 16 /5/010                                         

 أم هاشم محمود محمود 

 ــ معيدة بالمنصورة                                          

 الكلية        د/سناء على نور الدين    11/8/09 20/9/07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           د/أمينة محمد رشاد          المنصورة  

العنف األسرى ضد السيدات الحوامل بمستشفي جامعة 

 المنصورة

24/1/011 26/2/011 

 فاطمة زكى محمد أحمد

ــ أخصائي بالمدرسة الفنية 

 للتمريض بفارسكور

 د/أمينة سعد جنيد           الكلية 20/6/09 20/9/07

 د/وجيدة وفيق كامل          "

ي التحكم في األلم تأثير استخدام بعض البدائل الغير دوائية ف

 أثناء الوالدة 

27/7/010 3/8/010 

 هللا علىهانم إبراهيم عبد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ــ أخصائي تمريض                                                                                                              

20/9/07 14/2/. 

0000000

0000000

000011 

 الكلية      د/سناء على نور الدين   

 د/ تيسير فتحي محمد        المنصورة

مقارنة تأثير الوضع النصف جالس ضد الرقود الضهرى 

 أثناء المرحلة الثانية من الوالدة وتأثيرها على األم والجنين 

 مجلس الكلية القيد إلغاءتم 

2/3/2015 

 مجلس الجامة

2/5/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 مرفت مصطفى عبد المنعم

 ــ معيدة بالكلية                                            

 د/سناء على نور الدين      الكلية 20/9/010  11/9/08

 د/محمد صبري مهدي       الطب

 د/أمينة سعد جنيد           الكلية

نتاج األمهات واألطفال حديثي الوالدة القيصرية االختيارية 

بمستشفيات جامعة ل الوالدة القيصرية الطارئة مقاب

 قالزقازي

23/1/012 3/4/012 

 حنان مرسى سالم متولي

 ــ معيدة بالكلية                                            

/  9أ15 11/9/08

010 

 د/سناء على نور الدين      الكلية

 د/محمد صبري مهدي       الطب

 الكلية   د/أمينة سعد جنيد        

نتاج ما قبل االرجاج في األمهات واألطفال حديثي الوالدة 

 في مستشفيات جامعة الزقازيق

23/1/012 3/4/012 

 إيمان أحمد جودة أحمد 

 ــ معيدة بالكلية                                            

16/8/09 22/8/

2011 

 د/سناء على نور الدين      الكلية

 نيد           الكليةد/أمينة سعد ج

 د/إيمان السيد الصباغ        "

 في السيدات الولودات بكثرة في  يوالو ليدالنتاج االمومي 

 مستشفيات جامعة الزقازيق 

15/1/013 3/2/013 

 نورا أحمد عطية أحمد

 ــ معيدة بالكلية                                            

16/8/09 22/8/

2011 

 لى نور الدين      الكليةد/سناء ع

 د/أمينة سعد جنيد           الكلية

 د/إيمان السيد الصباغ        "

عوامل الخطر ونتائج الحمل من المشيمة المتقدمة في 

 مستشفيات جامعة الزقازيق 

15/1/013 3/2/013 

 قــدريـة      
 
 



 

 رسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستيرال                                                        
 قســـــــم " تمريض صحة األم والرضيع "  تابع    

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 أماني عبده حسين

 ــ معيدة بالكلية                                            

 د/سناء على نور الدين      الكلية 9/7/2012 23/11/010

 د/هند صالح الدين           الكلية

 د/أماني حامد جاد              "

 يتأثير الدفع الموجه مقابل الدفع التلقائ

مرحلة الثانية من الوالدة علي نتيجة خالل ال

 الوالدة 

 بين البكريات 

9/1/2014 18/1/2014 

 همت مصطفي عبد المجيد 

 ــ أخصائي تمريض

23/11/010 9/7/2012 

 

 د/سناء على نور الدين      الكلية

 د/هند صالح الدين           الكلية

 د/أماني حامد جاد              "

بعد اكتمال مدة الحمل  نتائج الوالدة للبكرية

 مع تأخر انحشار رأس الجنين في الحوض 

11/11/013 20/11/013 

 عبير عبد الرحمن عزت

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين      الكلية 2/9/012 23/11/010

 د/ صباح لطفي محمد        الكلية

نوعية الحياة الصحية للنساء المصابة 

 بمتالزما تكيس المبايض 

8/7/2014 21/8/2014 

 سوسن عاطف محمد آمين

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين      الكلية 2/9/012 23/11/010

 الكليةصباح لطفي محمد         د/

العوامل التي تؤثر علي أعراض الثدي في 

النساء المرضعات بعد الوالدة بعملية 

 قيصرية

8/7/2014 5/8/2014 

 راهيمنجالء شعبان عطية إب

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين      الكلية 15/1/013 23/11/010

 د/هند صالح الدين           الكلية

تأثير نقص السائل االمينوسي علي نتاج 

 الحمل والوالدة  

8/7/2014 21/8/2014 

 هبه فوزي أبو الفتوح 

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين     الكلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13/8/2013 23/11/010

 د/أمينة سعد جنيد            الكلية

متالزمة ما قبل الحيض ومدي تأثيرها علي 

 نوعية الحياة للمراهقات 

19/9/2017 29/10/2017 

 

 سماح حسيني غزالي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ــ أخصائي تمريض                                                                                                               

 د/سناء على نور الدين      الكلية 7/7/2013 23/11/010

 د/أماني حامد جاد              "

تأأأأأثير ممارسأأأأة النظافأأأأة الشخصأأأأية علأأأأي 

 حدوث العدوى المهبلية                                                      

12/10/2015 8/11/2015 

 مطلق الرشيدي نوريه علي 

                                                                                                                                                                                                                                                          ــ أخصائي تمريض                                                                                                              

23/11/010 9/7/2012 

 

 د/سناء على نور الدين      الكلية

 د/هند صالح الدين           الكلية

 د/إيمان محمد الصباغ         "

تسكين فوق الجافية مقابل عدم تأثير 

التسكين علي نتائج الوضع بمستشفي 

 الوالدة في الكويت 

8/7/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21/8/2014 

 راهيم علي عبد القادرعزه إب

 ــ معيدة بالكلية                                            

 د/سناء علي نور الدين     الكلية       7/7/2013   25/9/011

 د/صباح لطفي محمد          "

نتائج الوالدة للسيدات الخاضعات لتحفيز 

 الوالدة وخطة عمل التمريض

13/10/2014 2/11/2014 

 السيد محمود رضوان  نهي

 ــ معيدة بالكلية                                            

 د/سناء على نور الدين      الكلية 5/5/2014 6/8/012

 د/أماني حامد جاد              "

 6/6/2015 3/6/2015 عوامل الخطر ونتاج الحمل للوالدة المبكرة 

 نيفين محمد عبد النبي جاد 

 ئي تمريضــ أخصا

 د/أمينة سعد جنيد            الكلية 12/8/2014 6/8/012

 د/ صباح لطفي محمد        الكلية

تفقييم جودة الرعاية التمريضية المقدمة 

 للسيدات الالتي يخضعن للوالدة القيصرية 

8/9/2015 27/10/2015 

 ريهام جمال عبد الفتاح عبده 

 ــ أخصائي تمريض

 أمينة سعد جنيد            الكليةد/ 18/1/2016 6/8/012

 د/ صباح لطفي محمد        الكلية

تقييم الرعاية المقدمة للسيدات الالتي 

يعانين من ارتفاع ضغط الدم المصاحب 

 للحمل أثناء الوالدة 

  

 هايدي محمود علي أبو عبده

 ــ أخصائي تمريض 

6/8/012              

       

 ــدريـةق                       

 



 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير                                                        
 قســـــــم " تمريض صحة األم والرضيع "  تابع    

 م الكليـــــة ـــــوان البحــــــــــــثعنـــ المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 المنـــــــح 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 حبيبة محمد سالم محمد 

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية   د/سناء على نور الدين   12/8/2014 6/8/0120

 د/أماني حامد جاد              "

إصابات العجان بين السيدات المخاضات 

من المخاطرة  ذات المستوي المنخفض

 وعوامل الخطورة المصاحبة 

3/11/2015 17/11/2015 

                                                                                                                                                                                                                                                         علياء محب محمد جمعة 

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية   د/سناء على نور الدين  12/8/2014  6/8/012

 د/أماني حامد جاد              "

تأثير التروبةالمبكرة والتغذية عن طريق 

 الفم علي سيدات خضعن للوالدة القيصرية 

  

 لشربيني محمد الشربيني هناء ا

 ــ أخصائي تمريض 

 الكلية   د/سناء على نور الدين  12/8/2014  6/8/012

 د/أماني حامد جاد              " 

ممارسة العناية الذاتية لدي السيدات 

 الحوامل بالمنصورة 

  

 رغدة جاب هللا مأمون خليل 

 ــ أخصائي تمريض

6/8/012       

 لعليم عبد ا الرءوفمي عبد 

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 27/3/2017 6/8/012

 د/نعيمة محمد السيد         "

التمربضية المقدمة لحديثي  تقييم الرعاية

الوالدة داخل غرفة الوالدة والتوجيهات 

 التمريضية المقترحة

  

 رشا نصر عبد المنعم المعاملي

 ــ أخصائي تمريض 

6/8/012       

 ــ شيماء عبد المعز حسن

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 21/7/2015 3/9/2013

 د/ صباح لطفي محمد        "

العناية التمريضية المقدمة للمرأة خالل 

 فترة ما قبل الوالدة تطوير األداء التوجيهي

  

 حسن ــ ليلي حسن األنور

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 20/9/2016 3/9/2013

 د/ صباح لطفي محمد        "

الرعايأأة التمريضأأية لألمهأأات خأأالل المرحلأأة 

   الرابعة من الوالدة
                                                                                      

  

 إسماعيلأسماء محمد توفيق 

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 17/10/2016 3/9/2013

 د/ صباح لطفي محمد        "

التمريضية المختارة أثناء  تأثير التدابير

المرحلة النشطة من الوالدة علي ناتج 

  ةالوالدة بين النساء الحوامل البكتري

                                                                                            

 أحالم محمد السيد منصور

 ــ معيدة بالكلية

 د/هند صالح الدين         الكلية 6/5/2015 3/9/2013

 د/ صباح لطفي محمد        " 

نتاج الحمل المتأخر علي األم وحديثي 

 الوالدة

22/8/2016 18/9/2016 

 الرحمن يوسف متولي دأسماء عب

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 22/8/2016  8/9/2014

 د/نبيلة سالم محمد           "

 د/نعيمة محمد السيد         "

 واإلرشاداتعوامل الخطر ، المضاعفات 

التمريضية المقترحة بين السيدات الحوامل 

 بحمل خارج الرحم

  

 أماني خيري عبد المنصف

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014      

 محمدالطوخي يأحمد مصطفمان أي

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 9/5/2015 8/9/2014

 د/نبيلة سالم محمد           "

 د/نعيمة محمد السيد         "

معدل حدوث والعوامل المؤثرة علي الحمل 

الغير مقصود لدي السيدات الالتي 

يستخدمن وسائل منع الحمل:تصميم 

 التمريضية  الحقائق

  

 بسمة عبد العاطي صديق صالح

 ــ أخصائي تمريض

 الكليةد/أمينة سعد جنيد           11/4/2016 8/9/2014

 د/ صباح لطفي محمد      الكلية

   جودة حياة المرأة بعد الوالدة القيصرية  

 قــدريـة                       



 
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير                                                        

 قســـــــم " تمريض صحة األم والرضيع "  تابع    

 م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون تاريخ التسجيل تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 ـــحالمنــــ 

 م الجامعــة

 المنــــــح 

 شيماء السيد أحمد كامل

 ــ أخصائي تمريض

 د/هند صالح الدين         الكلية 12/2016 8/9/2014

 د/نبيلة سالم محمد           "

والوعي تجاه مرضي تكيسات  اإلدراك

المبيض بمستشفيات جامعة الزقازيق 

 :التدخل التعليمي

  

فاطمة طالل فتحي علي 

 يمصطف

 ــ معيدة بالكلية

د/أمينة سعد جنيد             18/1/2016 8/9/2014

 الكلية

د/ نبيلة سالم محمد          

 الكلية

حديثي الوالدة في نتاج األمهات واألطفال 

السيدات المصابات بأمراض القلب أثناء 

 الحمل واستخدام اإلرشادات التمريضية 

16/10/2017 25/10/2017 

يسطي مي إبراهيم الد

 المرسي

                                               ــ أخصائي تمريض 

د/أمينة سعد جنيد            11/4/2016  8/9/2014

 الكلية

 د/ صباح لطفي محمد      الكلية

 

وجودة  ةرومعدل االنتشار وعوامل الخط

 الحياة

                    المصابات بالورم الليفي                      ءلدي النسا

  

شيماء عبد الكريم محمد 

 علي 

 ــ أخصائي تمريض

د/أمينة سعد جنيد            26/4/2017 9/8/2015

 الكلية

 د/هند صالح الدين         الكلية

 د/فاتن ابراهيم السباعي    "

ات البكريات عن المؤرقات تقييم معلوم

وممارسات الرعاية  بعد الوالدةالطفيفة 

 ية : اإلرشادات المقترحةالذات

  

 سماء محمد قطب سليم

 ــ أخصائي تمريض

9/8/2015   

27/3/2017 

د/أمينة سعد جنيد           

 الكلية

 د/هند صالح الدين         الكلية

 د/فاتن ابراهيم السباعي    "

نتأأأاج الحمأأأل فأأأأي مراحأأأل عمريأأأة مختلفأأأأة 

 للبكريات

                                                            واإلرشادات التمريضية

  

ياسمين محمود موسي 

 عثمان

 ــ أخصائي تمريض

9/8/2015  

20/9/2016 

 د/سناء على نور الدين    الكلية

 د/أماني حامد جاد              "

 د/نعيمة محمد السيد           "

مقارنأأأأة تأأأأأثير الرعايأأأأة الداعمأأأأة لألمهأأأأات 

تقأأدم الأأوالدة ونتأأاج  والأأوخز  بالمسأأاج علأأي

   حديثي الوالدة

  

 منال عطية السيد محمد

 ــ أخصائي تمريض

تم إلغاء القيد في   9/8/2015

23/1/2017 

   

خيري  إسماعيلبسمة 

 محمود

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين    الكلية 24/5/2017 9/8/2015

 د/أماني حامد جاد              "

مد          د/ نبيلة سالم مح

 الكلية

 نتاج الحمل في السيدات المصابة باإلجهاض

المنأأأذر واإلجأأأراءات التمريضأأأية ل جهأأأاض 

 المنذر

  

 دينا أحمد علي عبد الحميد

 ــ أخصائي تمريض

9/8/2015      

 أحمد عبد هللاماهر ناهد  

 ــ أخصائي تمريض

 د/سناء على نور الدين    الكلية  9/8/2015

 اد              "د/أماني حامد ج

   مشاكل الثدي

       

       

       

       



  قــدريـة                       

 
 
 
 
 


