
 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

 جامعة الزقازيق                                          

  كليـة التمريض

 الدراسات العليا

 ***                                                               بيــــــــــــــــــــــــــــــان      

 يرالرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجست                                                        

 قســـــــم " تمريض صحة المجتمع  "      
تاريخ  تاريخ القيد اســـــــــم البــــــــــــــــاحث 

 يلتسجال
 م الجامعــة م الكليـــــة عنــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــرفون

 وجيدة وفيق كامل عبد الرحمن

 ــ معيدة بالكلية 

11/11/

91 

 ج اإلسكندرية      وسن إبراهيم فهمي د/س0 19/7/93

 بالكلية         د/سلوى عباس على حسن 0

جامعة  قياس معلومات الطالب في

 الزقازيق عن اإليدز 

 المنــــــح 

10/4/95 

 المنـــــح 

20/4/95 

 إيمان شكري عبد هللا

  ــ معيدة بالكلية 

 د/سوسن إبراهيم فهمي صحة األسرة 13/9/93 10/8/92

 ر محمد واصف صحة المجتمعد/سمي

 د/سلوى عباس على حسن  "   "

بهم في مشاكل كبار السن وبرامج العناية 

  مدينة الزقازيق

 

12/6/95 
 

11/7/95 

 لمياء أمين عوض سالمة

 ــ معيدة ج المنصورة 

 طب الزقازيق             فودةعادل محمد  د/ 13/11/95 27/6/94

 يةبالكل      د/سلوى عباس على حسن 

 اإلسكندرية ج     د/إبراهيم فهمي عبد المنعم

األعراض المرضية المنتشرة بين تالميذ 

المرحلة االبتدائية ودور الممرضة في 

 ةمحافظة الدقهليدكرنس مواجهتها بمركز

 

10/5/98 

 

1/6/98 

 

  إبراهيمأمل أحمد السيد 

 ــ معيدة ج المنصورة  

 طب الزقازيق               د/ محمد عادل فودة 14/7/9 10/7/95

 بالكلية         د/سلوى عباس على حسن

 ج اإلسكندرية        د/الهام محمد عبد القادر 

 معدل انتشارالبدانة بين طالبات

 المرحلة الثانوية بمدارس المنصورة 

 

19/4/99 
 

12/5/99 

 سهام إبراهيم عبد الرحمن 

 ــ معيدة بالكلية

 طب الزقازيق            لمغازىد/ملك أحمد ا  14/6/99 14/7/97

 بالكلية                   د/سهير محمد هيبة 

معلومات واتجاهات طلبة جامعة الزقازيق 

 عن التوعية قبل الزواج

 

18/8/01 
 
5/9/01 

  أزهار عبد الفتاح محمد 

 ــ معيدة بالكلية

 عميدة الكلية             د/زينب حامد صوان 13/3/01 9/8/99

 ج المنوفية             معوض حسن  د/ماجدة

 بالكلية                 د/سلوى عباس على حسن

 الشكاوى المرضية المنتشرة بين األطفال

في سن ما قبل المدرسة والملحقين بدور 

الحضانة بالزقازيق وتدخل األمهات للعناية 

 بهم 

 

7/10/02 

 

20/10/02 

 رندا على محمد أبو حسين
 اقوسـ أخصائي تمريض يف

 بالكلية            د/سلوى عباس على حسن 30/8/01 9/8/99

 طب الزقازيق        د/أماني رشاد أبو السعود

العناية العائلية لمشاكل المسنين في مدينة 

 الزقازيق 
 
7/10/02 

 

20/10/02 

 مصطفى عبد الغنىجمالت 

 ــ معيدة بالكلية

 بالكلية             د/سلوى عباس على حسن 13/3/01  9/8/99
 طب الزقازيق         الدسوقي إبراهيمد/عزة 

ممارسة العناية الذاتية ومشاكل طلبة 

المدارس المصابون بمرض السكري في 

 مدينة الزقازيق 

 
12/12/02 

 

28/12/02 

 مها محمود عبد العزيز

 ــ معيدة بالكلية

 بالكلية            د/سلوى عباس على حسن 17/5/03 18/7/02

 طب الزقازيق            محمد أبو زيد   د/على
 بالكلية                      د/سهير محمد هيبة 

 تقييم الحالة الغذائية للطالبات

 في المرحلة الثانوية في مدينة الزقازيق 

 

23/5/05 

 

23/5/05 

 منى محمد عبد المقصود أحمد 

 ــ معيدة بالكلية

18/7/02 

 
22/6/

2003 

 

 سن بالكليةد/سلوى عباس على ح

 د/آمال أحمد البدوي طب الزقازيق

 د/أماني صبحي سرور بالكلية

وجهة نظر عينة من الرجال العاملين في 

 جامعة الزقازيق حول اإلساءة إلى المرأة

 المنــــــح

23/5/05 

 المنـــــــــح

23/5/05 



                                                         قــــدرية          

 

     

 بيــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                          

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير                                                        

 صحة المجتمع  "ــــــم " تمريض تابع  قس     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

 منى عماد الدين حسين صبور 

 ـ أخصائي بمستشفيات الجامعة

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 19/2/02 11/7/000

 د/أماني رشاد أبو السعود طب الزقازيق

 د/أماني صبحي سرور بالكلية

تأخر التسجيل لرعاية الحامل في مراكز 

 رعاية األمومة والطفولة بمدينة الزقازيق

25/6/05 25/6/05 

 صباح عبده على هجرس

 ــ معيدة بالكلية

 حسن بالكليةد/سلوى عباس على  16/8/04 30/7/03

 د/إيمان شكري عبد هللا

تقييم معلومات األمهات تجاه العناية 

بأطفالهن في أثناء السنة األولى من العمر 

 في مدينة الزقازيق 

16/12/06 28/12/06 

 

 نهى أحمد محمد حسن

 ـ أخصائي بالكليةـ

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 29/11/04 30/7/03

 د/ وجيدة وفيق كامل  بالكلية

انتشار األمراض الطفيلية وتأثيرها على 

الصحة العامة  ألطفال مدارس المرحلة 

 االبتدائية بمنطقة الزقازيق

16/12/06 28/12/06 

 

 أماني محمد سعد عيسى

 ــ أخصائي بالمعهد الفني بكلية

    الطب   

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 16/7/2006 16/8/2004

 د/ وجيدة وفيق كامل  بالكلية

 تقييم أداء الممرضات أثناء

 التطبيق في مدينة الزازيق

20/9/07 18/10/07 

 رضا السيد البدوي عزت حسن

 ــ معيدة بالكلية 

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 13/3/2006 16/8/2004

 د/أماني صبحي سرور بالكلية

 تقييم الرعاية المقدمة والثقة

بالنفس للمراهقين في مؤسسة األحداث 

 زيقبالزقا

31/10/07 7/11/07 

 سحر محمود سيد أحمد 

ــ أخصائي بمستشفى 

 المنصورة الدولي

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 19/11/06 16/8/2004

 د/إيمان شكري عبد هللا

 مدى التزام الممرضات وفني المعامل

للقواعد واالحتياجات العامة لمنع انتشار 

العدوى داخل مستشفى المنصورة الدولي 

 صصي  التخ

8/5/2008 24/5/08 

 عزيزة محمود بغدادي

 ــ أخصائي بالمعهد الفني بكلية 

 الطب      

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 30/4/2006 16/8/2004

 د/إيمان شكري عبد هللا

تقييم معلومات طالبات المدارس الثانوية 

للتمريض عن العناية بكبار السن 

 ومشاكلهم في مدينة

 الزقازيق

20/9/07 18/10/07 

 عزيزة محمود أبو زيد محمد 

 ــ أخصائي بالمعهد الفني بكلية 

 الطب       

 د/سلوى عباس على حسن        بالكلية 4/11/2006 16/8/2004

 د/أماني صبحي سرور             بالكلية    

 تقييم معلومات وأداء الممرضات في

 خدمات رعاية األمومة بالوحدات

 الصحية الريفية 

20/2/08 19/3/08 

 هناء قاسم فرج على

 ــ أخصائي بالمعهد الفني بكلية 

 الطب       

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 5/6/2006 16/8/2004

 د/أماني صبحي سرور بالكلية

 تقييم االحتياجات والمشاكل النفسية

 االجتماعية لدى أطفال السلس البولي

 في مرحلة االبتدائية في مدينة الزقازيق

20/9/07 18/10/07 

 إيمان عز الرجال إبراهيم

 ـ أخصائي بمستشفيات الجامعة

 بالكلية   د/سلوى عباس على حسن  5/6/2007 20/10/005

 "          د/إيمان شكري عبد هللا

 معدل انتشار ختان اإلناث في مدينة 

 الزقازيق

 5/1/09 14/1/09 

 قــــدرية                            



                                                 

 

                                                                      

 بيــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                                

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير                                                        

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 ـامعةم الجـ م الكليــــــة ــــــثعنـــــــــــــــوان البحــــــ ـرفـــــونالمشـــــــــــــــــــ     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

 هبه كمال زكى أبو زيد

 ــ معيدة بالكلية

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 7/5/07  20/10/005

 

  د/أماني صبحي سرور      بالكلية

تقييم السلوكيات المؤدية للخطر لدى شباب جامعة 

 الزقازيق

13/4/09 15/4/09 

 أمل محمد عبد اللطيف 

 بدمياطــ أخصائي  

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 12/3/08 10/10/06

 د/إيمان شكري عبد هللا       "

تقييم أداء الممرضات تجاه إجراءات منع العدوى 

المكتسبة في وحدات الغسيل  الكلوي بمستشفيات 

 مدينة دمياط

19/4/09 27/4/09 

 سحر السيد البسطويسى

 ــ أخصائي طلخا دقهليه

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 16/3/08 10/10/06

 د/سهام إبراهيم عبد الرحمن   "

تقييم الحالة الغذائية لطالبات المرحلة اإلعدادية 

 بمدينة طلخا 

13/7/09 9/8/09 

 سامية فاروق محمود غنيم

 ــ معيدة بالكلية

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 16/6/08 10/10/06

 د/عادل عبد هللا محمد       الطب

 ماني صبحي سرور      بالكليةد/أ

التدخل التمريضي لتنمية اللغة لألطفال ضعاف 

 في مدينة الزقازيق  ةالسمع في سن ما قبل المدرس

4/8/09 16/8/09 

 فاطمة محمد أحمد عبد الفتاح

 ــ معيدة بالكلية

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 16/3/08 10/10/06

 د/إيمان شكري عبد هللا       "
 موائمة بيئة العمل والمخاطر الصحية  تقييم

 للكمبيوتر لدى طالب جامعة الزقازيق 

28/5/09 6/6/09 

 إيمان محمد إبراهيم
 ــ أخصائي بمستشفى المنصورة الدولي

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية  20/9/2007

 د/إيمان شكري عبد هللا       "
 تأثير البيئة االجتماعية لدور المسنين على الصدمة

 النفسية واالجتماعية للمسنين بالدقهلية 

15/5/010 27/5/2010 

 ــ أخسماح عبد هللا إبراهيم 
 صائي بمستشفى المنصورة الدولي

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 19/7/010 20/9/2007

 د/ وجيدة وفيق كامل      بالكلية

تقييم أداء الممرضات عن العناية بمريض االلتهاب 

س في مستشفى المنصورة العام  الكبدي الوبائي

 الجديد  

 6/5/2015تم إلغاء القيد في م.الكلية/

 28/6/2015م.الجامعة                   

 نادية أحمد معاطى األدهم 
 ــ أخصائي تمريض جامعة المنصورة

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 13/7/09  20/9/2007

 د/ وجيدة وفيق كامل      بالكلية

 مين عوض المنصورةلمياء آد/

ظاهرة العنف بين أطفال المدارس في مدينة المنزلة 

 بمحافظة الدقهلية  

3/1/011 8/3/011 

 عبد الخالق أسماء النادي محمد 

 ــ أخصائي بمستشفيات الجامعة

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 2/7/010  11/9/08

 د/إيمان شكري عبد هللا       "
مقدمي الرعاية من دراسة اتجاهات وممارسات 

أفراد األسرة تجاه اإلساءة وإهمال كبار السن في  
 مدينة الزقازيق  

5/11/2012 18/11/2012 

 رشا جاد إبراهيم غندور

 أخصائي بمستشفيات المنصورة

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 19/9/010 11/9/08

 د/إيمان شكري عبد هللا       "

 طارق مدحت عباس     المنصورةد/

أثر تدخل التمريض على الحالة الغذائية للمرضى 

 بمدينة المنصورة     الكلويالغسيل  فيالمسنين 

11/2/2016 21/4/2016 

 عتاب حسين محمد السيد

 ــ معيدة بالكلية

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 13/7/010 11/9/08

 د/أماني صبحي سرور      بالكلية
اعية  لدى األطفال الذين التنبؤ بالمشاكل النفسية ـ االجتم

 لديهم صعوبات تعلم في مدينة الزقازيق  
9/7/2012 13/7/2012 

 القصبي  غالية المغازى

 أخصائي بمستشفيات المنصورة

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 20/6/010 11/9/08

 د/أماني صبحي سرور      بالكلية

 ج  المنصورة    د/خالد فاروق الدهشان

ي تجاه مضاعفات االستصفاء األداء التمريض

 الدموي 

2/4/2012 6/5/2012 

 قــــدرية          



 
                                                        

        

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  ــــــــاحثاســـــــــــــــم البـــ

 أمل سامي إبراهيم

 ــ أخصائي تمريض

 د/ وجيدة وفيق كامل               بالكلية 7/7/2013 11/9/08

 سريع  الطب.د/مني مصطفي أبو 

تأثير وحدات البيوجاز علي صحة األسرة 

وسالمة البيئة بقرية مشتهر محافظة 

 القليوبية

  

 رحاب رمضان أحمد على

 ــ أخصائي تمريض

 د/أماني صبحي سرور         بالكلية 19/10/010  11/9/08

 د/عايدة عبد المجيد حسن الطب

العضلية  الهيكلية وعوامل خطر  اإلضرابات

 استراتيجيات التأقلم لممرضاتالعمل و

 الزقازيق العام ــ باألحرار  مستشفى

10/12/012 24/1/013 

 دعاء غريب مصطفى محمد

 ــ أخصائي تمريض

 د/إيمان شكري عبد هللا          بالكلية  4/6/2012 11/9/08

 "      د/إيمان السيد محمد الصباغ 

أثر تدخل التثقيف الصحي علي الفحص 

 بين الطالبات  الذاتي للثدي

6/5/2015 29/9/2015 

 أميمه أحمد حسنين على

 ــ أخصائي تمريض

 د/إيمان شكري عبد هللا          بالكلية  10/12/2012 16/8/09

 "    د/صباح عبده علي هجرس

تأثير برنامج تدخلي لتعديل نمط الحياة بين 

 البالغين من خشونة الركبة 

22/6/2016 8/5/2016 

 محمد محمدأمنية محمود 

 ــ أخصائي تمريض

 بالكلية     د/أماني صبحي سرور        2/10/2012 16/8/09

 د/أماني رشاد أبو السعود   الطب

 د/رشا محمد فهمي            " 

 28/3/2015 9/2/2015 تحسين ذاكرة مرضي العته الشيخوخي 

 دعاء عبد الجواد سعيد 

  ــ أخصائي تمريض

 بالكلية     ني صبحي سرور       د/أما 7/7/2011 16/8/09

 المنصورة     د/أشرف عبد المنعم السيد

مشكلة السمنة والعوامل المساعدة بين 

األطفال في سن ما قبل المدرسة في مدينة 

 المنصورة 

13/5/2013 20/5/013 

 رجاء السيد عباس على

 ــ أخصائي تمريض

16/8/09 9/7/2012 

  

 بالكلية       د/إيمان شكري عبد هللا        

 د/هناء حمدي علي الزيني      "

حماية وتحسين  نوصفية عدراسة 

السلوكيات الصحية بين طالب المدارس 

 االعدادية بالزقازيق 

21/7/2015 14/9/2015 

 سمر أحمد محمود محمد

 ــ أخصائي تمريض

 د/ وجيدة وفيق كامل      بالكلية 6/12/010 16/8/09

 الطب  د/هويدا هنري فهمي     
المشاكل الجسمية النفسية واالجتماعية 

الخاصة بفترة ما قبل سن اليأس بين السيدات 

 في جامعة الزقازيق  العامالت

8/4/2012 16/4/2013 

 منى محمد عبد الرحمن على

 ــ أخصائي تمريض

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 4/6/2012 16/8/09

  د/إيمان شكري عبد هللا       "
 27/2/2016 16/2/2016 اة كبار السن المصابين بالسكري نوعية حي

 نشوى صابر السيد عطية 

 ــ معيدة بالكلية

 د/ وجيدة وفيق كامل      بالكلية 7/7/2011 16/8/09

 د/هويدا هنري فهمي       الطب
 أثر النزاع األسري علي سلوك المراهقين في 

 مدينة الزقازيق 

16/6/013 20/6/013 

  إبراهيم أحمد هبه علي هللا

 ــ أخصائي تمريض 

 د/سلوى عباس على حسن بالكلية 9/19/010 16/8/09

 د/إيمان شكري عبد هللا       "
تأثير التدخل التمريضي في مشكلة اإلمساك 

 لدي المسنين في مدينة الزقازيق

10/12/012 26/8/012 

 عزة عبد هللا أحمد 

 ــ أخصائي تمريض

 صبحي سرور                بالكلية د/أماني 4/6/2012 16/8/09

 د/صفاء عبد المعز النجار      الطب 

دراسة وصفية لضعف الحواس بين األطفال 

المصابين بالتوحد بمعهد الدراسات العليا 

 للطفولة جامعة عين شمس

2/12/013 28/1/2014 

 
                     قــــدرية                                                            



 

 

 
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة ـثعنـــــــــــــــوان البحـــــــــــ المشــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

 زهره بديع محمود جادشيماء 

 ــ أخصائي تمريض 

23/11/2010 

 

 د/إيمان شكري عبد هللا         بالكلية       2/4/012

 د/صفاء عبد المعز النجار الطب   

لمن السقوط بين المسنين  اإلرشاديةتطوير المبادئ 

 الزقازيق  ةبالمنازل في المناطق الريفية بمدين

8/10/013 27/10/013 

                              23/11/2010 

 

 بالكلية       د/ وجيدة وفيق كامل      2/10/012

 الطب      د/آمال أحمد البدوي        
 الزقازيق بجامعة وعي العاملين في منتصف العمر

 تجاه التغيرات البيولوجية والنفسية واالجتماعية

 للشيخوخة 

8/7/2014 10/8/2014 

 إكرام عبد المنعم أحمد إبراهيم

 ــ أخصائي تمريض

23/11/2010 

 

 د/ وجيدة وفيق كامل          بالكلية 2/10/012

 د/طوسون علي موسي    عين شمس       
صحة وسالمة المزارعين في محافظة الشرقية 

 والعوامل المؤثرة عليهم 

15/9/2014 11/10/014 

د العزيز عبد ت رمضان عبحسنا

 الرحمن

 تمريضــ أخصائي  

23/11/2010 

 

8/5/2012 

  
 د/إيمان شكري عبد هللا           بالكلية            

 د/أماني رشاد أبو السعود   الطب

 

 األرق وأثره علي نوعية الحياة لدي كبار السن في

 مدينة الزقازيق

7/7/2013 31/7/2013 

 إيمان ممدوح محمود سرور

 ي تمريضــ أخصائ

23/11/2010 

 

 د/أماني صبحي سرور          بالكلية            4/3/2013

 د/صفاء عبد المعز النجار الطب   

 والسلوكية بين ةدراسة االضطرابات الوجداني

 المراهقين   

15/9/014 8/10/014  

 هانم السيد محمد أحمد

 ــ أخصائي تمريض

23/11/2010 

 

 ل            بالكليةد/ وجيدة وفيق كام 2/10/012

 د/هند صالح الدين محمد        "

بالتغيرات الجسمية المعلومات واالتجاهات المتعلقة 

والنفسية في سن البلوغ بين الفتيات المراهقات في 

 مركز اإلبراهيمية بمحافظة الشرقية 

12/8/014 21/8/014 

 شيماء صالح عبد العزيز محمد 

 ــ أخصائي تمريض

23/11/2010 

 

 د/إيمان شكري عبد هللا          بالكلية  6/2/2013

 "      د/صباح عبده علي هجرس

 عوامل الخطورة في القدم السكري بين المسنين 

 في مدينة الزقازيق

12/10/015 7/11/015 

 ز                                             هبه السيد أحمد لطفي 

                           

23/11/2010 

   

 د/ وجيدة وفيق كامل          بالكلية  4/3/2013

 رشدي الصاوي       الطب إيماند/
 العوامل المؤثرة علي مستوي الضغوط بين طالب 

 جامعة الزقازيق 

8/12/015 6/1/2016 

 أسماء علي السيد علي 

 ــ معيدة بالكلية

 لية د/أماني صبحي سرور             بالك 17/7/013 25/9/2011

 د/أماني رشاد أبو السعود   الطب
 أ.د/عباس محمود سرحان          "          

وعالقاتها بمستوي   ةالرعاية الداعماحتياجات 

الضغط النفسي لدي السيدات تحت العالج بسرطان 

 الثدي 

2/12/014 20/12/014 

 هدي إبراهيم عبد الفتاح مرزوق 

 ــ معيدة بالكلية

6/8/2012 13/10/014 

 
األداء الحالي للممرضات والمعوقات التي تحوول دون   

اسووتخدام االحتياطووات القياسووية لمكافحووة العوودوى فووي 

 مراكز صحة األسرة بمدينة المنصورة

9/11/2016 19/11/2016 

 هبه صبحي عبد الفتاح البيومي

 ــ أخصائي تمريض

6/8/2012 27/7/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/1/2017عة مجلس الجام    7/11/2016تم الغاء القيد في  

 نهي محمد محمد عبد السالم 

 ــ أخصائي تمريض

 د/إيمان شكري عبد هللا             بالكلية  2/12/2014   6/8/2012

 د/هناء حمدي علي الزيني      "

جودة الحياة لدي كبار السن الذين يعانون مون عتاموة 

 عدسة العين 

  

              قــــدرية                                                                  

  

 



 

 

 
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث شــــــــــــــــــــرفـــــونالم     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

 عبان صقرعلياء السيد ش

 ــ أخصائي تمريض

 د/سلوى عباس على حسن      بالكلية 5/5/2014 6/8/2012

 "       د/صباح عبده علي هجرس

ن في مدينة تأثير فقدان السمع علي جودة حياة المس

 الزقازيق

9/8/2015 14/9/015 

 كريمة أنور شفيق سويلم 

 ــ أخصائي تمريض

6/8/2012  19/9/2016 

 

 د/إيمان شكري عبد هللا             بالكلية 

 "         د/صباح عبده علي هجرس

             تووأثير ضووعف النظوور علووي جووودة الحيوواة لوودي طووالب                                           

 المدارس االبتدائية بمدينة بنها

  

 شيماء محمد عليوة محيي الدين

             ــ أخصائي تمريض  

 د/أماني صبحي سرور             بالكلية  8/12/015  6/8/2012

 د/سامية فاروق محمود        "

مخاطر الصحة المهنية وإجراءات الوقاية بين 

 عاعأعضاء الفريق الصحي لإلش

  

 هبه محمود سامي محمد 

 ــ أخصائي تمريض 

 د/إيمان شكري عبد هللا             بالكلية  16/11/014  6/8/2012

 "      د/صباح عبده علي هجرس

جودة الحياة لدى المسنين الذين يعانون من خلل في 

 الحركة في مستشفيات جامعة الزقازيق

9/11/2016 28/11/016 

 يل  سلوى محمد عبد الجل

 ــ أخصائي تمريض

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

44 

 د/إيمان شكري عبد هللا             بالكلية  16/2/2016

 "      د/صباح عبده علي هجرس

العناية باألطفال  همعلومات وممارسات األمهات تجا

المصابين بالتسسمم في مركز مراقبة السموم 

 بجامعة الزقازيق 

  

 نهله محمد نبيل عطية 

 ــ أخصائي تمريض

 د/أماني صبحي سرور             بالكلية  14/3/2016 3/9/2013

 د/فاطمة محمد أحمد            "

المخاطر الصحية المهنية بين طالب كلية التمريض 

 جامعة الزقازيق

  

 سامية سيد حسن حسين 

 ــ أخصائي تمريض

 د/إيمان شكري عبد هللا             بالكلية  8/4/2015 3/9/2013

 ي      "د/هناء حمدي علي الزين

الضغط واالحتراق الوظيفي لدي ممرضات العيادات 

الخارجية بمستشفي التأمين الصحي بمدينة العاشر 

 من رمضان

13/6/2016 18/7/2016 

 عزة سعيد محمد عبد هللا 

 ــ أخصائي تمريض

3/9/2013  27/2/20   

                      بي

17 

 د/إيمان شكري عبد هللا          بالكلية 

 "            نعيمة محمد السيد/د

أنموواط تكيووف السوويدات العووامالت بمستشووفيات جامعووة 

                             عد انقطاع الطمث                                                                ب الزقازيق

  

 د/أماني صبحي سرور             بالكلية 2/6/2015 3/9/2013 + 

 /عماد محمد مخيمر   كلية اآلدابد

المهارات االجتماعية للالطفال ذو األنماط المعرفية 

 التأملية واالنفعالية في مرحلة رياض األطفال

19/12/016 28/12/016 

 حمد السيداتن حسين مف

 مريض ــ أخصائي ت

 د/إيمان شكري عبد هللا             بالكلية 21/11/2015 3/9/2013

 ود سرحان          الطبأ.د/عباس محم

 د/سامية فاروق محمود       الكلية

المعرفة والممارسات لدي النساء المسنات 

المصابات  بسرطان الثدي وإرشادات لمقدمي 

 الرعاية غي مدينة الزقازيق 

  

 وفاء علي علي أحمد   

 ــ أخصائي تمريض 

 د/سلوى عباس على حسن     بالكلية 14/3/2016 3/9/2013

 مية فاروق محمود    الكليةد/سا

أخالقيات المهنة التي تمارسها الممرضات العامالت 

 في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات الزقازيق   

  

       

       

       

 قدرية

 



 

 

 
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  ـــــــــم البـــــــــــاحثاســــــ

 أمل صبري بدوي متولي

 ــ أخصائي تمريض

 ة بالكلي         د/إيمان شكري عبد هللا 21/7/2015 3/9/2013

 د/رضا السيد البدوي            "

التوجيهية عند األسر التي  باإلرشاداتمدي الوعي 

تعيش مع مرضي االلتهاب الكبدي الوبائي )س( في 

 المجتمع الريفي 

  

 فاتن رجب عبد المنعم مرعي

 ــ أخصائي تمريض

 .د/محمد مجدي ناصف     الطب 9/5/2015 3/9/2013

 كليةال    د/صباح عبده علي هجرس

 رعاية األمهات ألطفالهن في سن ما قبل المدرسة تجاه

 اإلصابات المنزلية في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

  

 منار مجدي أحمد أحمد شريدة

 ــ أخصائي تمريض

 د/إيمان شكري عبد هللا          بالكلية  16/7/2015 3/9/2013

 د/فاطمة محمد أحمد            "

والمعوقات التي  تحول دون  تممرضااألداء الحالي لل

استخدام االحتياطات القياسية لمكافحة ألعدوي في 

 مراكز صحة األسرة بمدينة المنصورة 

  

 الرءوف دأسماء فولي عب   

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 

 
 د/ سلوى عباس علي حسن  الكلية 0أ

                  "                    رضا السيد البدوي       د/ 0 

المشاكل التي تواجه األمهات ألول مورة فوي رعايوة الطفول 

                            في مدينة الزقازيق                                           

  

 حنان محمد إبراهيم عاشور 

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 د/ سلوى عباس علي حسن  الكلية 0أ 9/5/2015

                  "                            محمد أحمدد/ فاطمة 0 

العنووف فووي مكووان العموول والصووحة العامووة للممرضووات فووي 

 مدينة الزقازيق 

 

  

 دعاء قدري محمود عبد الرازق

 ــ معيدة بالكلية

8/9/2014 

 

 د/سلوى عباس على حسن     بالكلية 12/10/015
 د/أماني صبحي سرور          بالكلية

أساليب المعاملة الوالدية في السلوك العدواني  دور

 لدي أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في مدينو الزقازيق

  

 عزة نبيل محمد عبد المجيد

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 د/سلوى عباس على حسن     بالكلية  14/3/2016

 د/سامية فاروق محمود    الكلية

كلية  الضغوط واستراتيجيات التكيف لدي طالب

 التمريض جامعة الزقازيق 

            

 مرفت الشحات محمد علوي

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 د/أماني صبحي سرور          بالكلية 24/12/2015

 عبد العزيز      التربية إيهابد/

فعالية برنامج تدريبي قائم علي اللعب الجماعي لتنمية 

 المهارات االجتماعية ألطفال الروضة 

  

 نورا فتحي الديداموني محمد

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 د/نادية محمد طه           الكلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2016/  9/5

 امية فاروق محمود    الكليةد/س

الحالة الغذائية ونمط الحياة بين مرضي التهاب 

 المفاصل الروماتزمي

  

 هند السيد عبد الحليم عطية 

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 د/أماني رشاد أبو السعود  الطب 14/3/2016

 د/سامية فاروق محمود    الكلية

  تقييم كفاءة أداء معلمين التمريض في مدارس

 التمريض الفنية بمحافظة الشرقية

  

 ياسمين أحمد عبد المنعم سليم

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014 

 

 د/أماني صبحي سرور          بالكلية 14/3/2016

 د/فاطمة محمد أحمد            "

استخدام الهاتف المحمول بين المراهقين في مدينة 

ية الزقازيق : األنماط واالعتمادية والمخاطر الصح

 المدركة

  

                                                                                             

 

 

  



 

 

 

 
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل يدتاريخ الق  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

       

       

       

       

       

       

                 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ة المسجلة للحصول على درجة الماجستيرالرسائل العلمي

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

       

       

       

       

       

       

                 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابع  قســــــم " تمريض صحة المجتمع  "     
 م الجــــــامعة م الكليــــــة عنـــــــــــــــوان البحــــــــــــث المشــــــــــــــــــــرفـــــون     تاريخ التسجيل تاريخ القيد  اســـــــــــــــم البـــــــــــاحث

       

       

       

       

       

       

                 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


