
تحت رعاية األستاذالدكتور/ عثمان شعالن رئيس الجامعه , األستاذالدكتور/ ميرفت عسكر نائب 

رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث, األستاذالدكتور/ نهله الجمال نائب رئيس 

الجامعه لشئون البيئه وتنمية المجتمع األستاذ الدكتور/ ناديه محمد طه عميد كلية التمريض , 

األستاذالدكتور/ محمد الخشاب أستاذ األمراض المتوطنه بكلية الطب جامعة الزقازيق , األستاذ 

 الدكتور/ فتحيه عطيه رئيس قسم التمريض الباطنى والجراحى رئيس المؤتمر

تم بحمد هللا أنطالق فعاليات المؤتمر العلمى الخامس والدولي األول لقسم التمريض الباطنى 

بليبيا(  بعنوان  وسابهابنيجيريا وذمارباليمن  ابولوون مع جامعات والجراحى ) بالتعا

 "األستمراريه والتنسيق فى الرعايه التمريضيه " 

 2020 /2 /26والذي أقيم بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعه األربعاء 

 بعد االستماع الي السالم الجمهوري

 –االول... والخامس لقسم التمريض الباطني الجراحي علي بركه هللا انطالق مؤتمرنا الدولي 

كليه التمريض_ جامعه الزقازيق بالتعاون مع جامعه سابها )ليبيا( جامعه ابولو )نيجريا( جامعه 

 :تحت رعايهذمار )اليمن(... 

 ... رئيس الجامعهعثمان شعالنمعالي الوزير االستاذ الدكتور  

 رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث... نائب ميرفت عسكراالستاذ الدكتور 

 ... نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالبعبدالمنعم نافعاالستاذ الدكتور 

 ....عميد الكليهناديه محمد طهاالستاذ الدكتور 

 .... استاذ االمراض المتوطنه والجهاز الهضمي بكليه الطبمحمد نجيب الخشاباالستاذ الدكتور 

احرز الشرف, فقال العلمم انما احمرزت تايتمه, وقمال العقمل بمي المرحمن قمد عمرف,  منن ذا الذي قد

فافصح العلم عن براعته وقال له,  بي الرحمن قد اتصم,, فبمان للعقمل ان العلمم سميدب, فقبمل العقمل 

 راس العلم وانصرف.

 ... نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوثميرفت عسكراالستاذ الدكتور 

 ... نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالبعبدالمنعم نافعالدكتور االستاذ 

 ....عميد الكليهناديه محمد طهاالستاذ الدكتور 

.... استاذ االمراض المتوطنه والجهاز الهضمي بكليه الطب محمد نجيب الخشاباالستاذ الدكتور 

 وراعي المؤتمر

 التمريض الباطني والجراحي ورئيس المؤتمر ...... استاذ مساعدفتحية عطيةاالستاذ الدكتور/ 

 السادة الوكالء

 السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 اخواني الطلبة والطالبات

نرحب بكم من هذا الصرح العلمي الكبير كليه التمريض جامعة الزقازيق لننقل لكم 

 فعاليات المؤتمر الدولي االول والخامس لقسم التمريض الباطني والجراحي 



جعلتنا امام تحدي  --لتلقي بظاللها العارمة  ---- ان الظروف التي باتت تجتاح العالم 

مصيري اما ان نكون قادرين ان نتعامل مع الواقع بلغته ومتغيراته نتاثر به ونؤثر فيه او ان 

--نكون علي الهامش نلتمس ما يقدمه االخرون....... والننا نرفض ان نكون علي هامش االحداث

 و بين طياتها بل قلبا وقالبا فيها.ا --

 لذا جاء مؤتمرنا اليوم بعنوان: 

 االستمراريه والتنسيق في الرعايه التمريضيه

Continuity and Coordination of  Nursing Care 

ايها الحضور الكريم خير ما نستهُل به مؤتمرنا هذا........اياٍت عطرة من الذكر الحكيم يتلوها 

 سيادتكم الطالب )احمد طارق( بالفرقة الرابعه كلية التمريض فليتفضل مشكورا.......علي مسامع 

 وتم عرض فيلم بانجازات القسم من اعداد د.أحمد المراكبي

 الكلمه الترحيبيه للمنصه

تراهمما كالشمممس توفمميم فممي سممماء الغيمموم نقتممات مممن نبممع عطائهمما وثقافتهمما الالمحممدودة او تراهمما 

فجوانممب شخصمميتها تممنم عممن اشممراق  ,الممي الممروح ليممنعش جوانممب الظممالم بهمماكنسمميم تممامر يتسمملل 

ميرفتتت عستتكر نائتتب رئتتي  نمموراني يسممري فممي روح كممل مممن يتعامممل معهمما.... االسممتاذ الممدكتور 

 .فلتتفضل سيادتها بالقاء كلمتها الجامعه للدراسات العليا والبحوث

عبارات الود والترحيب...اهال عانقت جدران جامعتنا عطر قدومك... وتزينت ساحاته بأعذب 

عبدالمنعم نافع... وسهال بك عدد نبضات القلب... أهال وسهال بك فيفا كريما... االستاذ الدكتور 

 فليتفضل سيادته بالقاء كلمته. نائب رئي  الجامعه لشئون التعليم والطالب

فهممو لمميس فقمم  رمممزا مممن رممموز الجامعممة التممي تضممرب بجممذورها  -لقممب برجممل المهممام الصممعبة

وقد اثر قلوبنا بعطائه وحبه الزائمد فلمه منما كمل -فافضاله ال تعد-  -بل هو القيمة والقامة----التاريخ

 فليتفضل سيادته بالقاء كلمته محمد نجيب الخشابتقدير واحترام..... االستاذ الدكتور 

وكشمممعة تحتممرق لتنيممر دروب --- والدب مممن بوتقممة مظلمممة هممي شممعا  مممن نممور اراد ان يخممر  ا

الحائرين وترسم لهم طريقا للسير متجاهال للعوائق التي تعموق النهموض بمؤسسماتها لتضمع ابنائهما 

 ناديتته محمتد طتته -علمي ارض راسممخة تسمتطيع بهممم ان تواكمب متطلبممات العصمر االسممتاذ المدكتور

   كلمتها   فلتتفضل سيادتها بالقاء  عميد كلية التمريض

لقد كانت فكرة هذا المؤتمر فكرتكم وحظيت منذ البدء بمتابعة واهتمام ودعمم سميادتكم وقمد اسمتوي 

النكمم أهمل الكثمر منمه والن العماملين امثمالكم .……نبتا يسر الناظرين فلكمي الشمكر بعمد الشمكر ه

تممريض البماطني مسماعد ال اسمتاذ فتحيتة عطيتةتسمرهم نتمائا االعممال ال مزخرفمات األقموال. أ.د 

 والجراحي ورئيس القسم فلتتفضل سيادتها بالقاء كلمتها

لو زخرفنا لك ورد وزهور.. واخذنا من عبيرك احال العطور... ورحبنا بقدومك بأنسام البخمور... 

ما وفينا بكمل احسماس الشمعور...فذاك حمرف ..بحضمورك قمد اكتممل... وازهمرت معانيمه واكتسمت 

        _________________                        اسممتاذاجمممل الحلممل... . سمميادة أ.د

 فليتفضل سيادته بالقاء كلمته._______________________

 التكريم:



وهللا بمما تعملمون  ----يرفع هللا الذين امنو منكم والذين اوتو العلم درجمات  ----الحمد ه الذي قال 

ونبممع عطاءهمما وجزورهمما  --عممماد االمممة الشممباب هممم  -----ولكممل مجتهممد نصمميب  -------خبيممر

وقد تعودنا في مؤتمرنا ان نحترم العقول ونقمدر  ---الراسخة فالذر  الجيد يطرح من ارض طيبة 

وكمل مما نقموم بمه انمما همو تتمابع للتعماون المثممر واالدارة  ----المجتهدين كمما تعودنما ممن اسماتذتنا 

ي تكمريم المتميمزين ممن االسماتذب واعضماء الجيدب لذا حرص قسم التمريض البماطني الجراحمي علم

هيئمة التممدريس ومعماونيهم وابنائنمما الطمالب اعترافمما منمما ان اي مؤسسمة ناجحممة يقموم نجاحهمما علممي 

 اساس التعاون وتبادل المهام

 

 واالن يتم تكريم:

... رئيس الجامعه يتسلمها بالنيابه عنه االستاذ عثمان شعالنمعالي الوزير االستاذ الدكتور 

 ... نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوثميرفت عسكركتور الد

 أيضا يتم تكريم:

 ... نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوثميرفت عسكراالستاذ الدكتور 

 ... نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالبعبدالمنعم نافعاالستاذ الدكتور 

 عميد الكليه....ناديه محمد طهاالستاذ الدكتور 

 .... استاذ االمراض المتوطنه والجهاز الهضمي بكليه الطبمحمد نجيب الخشاباالستاذ الدكتور 

 .... استاذ االمراض المتوطنه والجهاز الهضمي. محمد مجدياالستاذ الدكتور 

 .... استاذ القلب والصدر.أشرف الشورياالستاذ الدكتور 

 الكليه للدراسات العليا..... وكيل أماني صبحياالستاذ الدكتور 

 جامعه المنصورب. -.... استاذ التمريض الباطني الجراحيأميره حسانيناالستاذ الدكتور 

جامعه  -.... استاذ مساعد التمريض الباطني الجراحيحنان محمد محمد سليماناالستاذ الدكتور 

 المنصورب.

 ل الرفيع..... استاذ تمريض صحه االم والطفامينه جنيداالستاذ الدكتور 

 .... استاذ تمريض صحه االم والطفل الرفيع.هند صالحاالستاذ الدكتور 

 .... استاذ ادارب التمريض.سحر حمدياالستاذ الدكتور 

 .... استاذ ورئيس قسم ادارب التمريض.فاطمه جودهاالستاذ الدكتور 

 ي..... استاذ ورئيس قسم التمريض الباطني الجراحفتحيه عطيهاالستاذ الدكتور 

 الجلسة االولي

من خالل استعراض ........التمريضية هدف هذا المؤتمر إلى االستمراريه والتنسيق في الرعايهي

ومناقشة عدد من االتجاهات والقضايا الحديثة التي تم إبراَزها في محاور المؤتمر بمشاركة 

.. محليا مجموعة متميزة من المفكرين والممارسين في المهن الطبية والتمريضية .....



فلسنا بحاجة الي وإقليميا.......... لالستفادة من المعايير الدولية الناجحة في تحسين أداء المهن. 

المناظرة ولكننا بحاجة ماسة الي الحوار الفاءة بعض النقاط المظلمة لنقترب من النجاح الذي 

 نَنشُدب علي الصعيد العلمي والبحثي .

 مع: ن نبدء أولي الجلسات العلميةواأل

  استاذ االمراض المتوطنه والجهاز الهضمي... محمد نجيب الخشاباالستاذ الدكتور ....

 بعنوان

Corona Virus Update 

 

  استاذ االمراض المتوطنه والجهاز الهضمي...بعنوانمحمد مجدياالستاذ الدكتور .... 

Gallbladder Disorder and Pregnancy 

 

  استاذ القلب والصدر...بعنوان.... أشرف الشورياالستاذ الدكتور 

 

Obesity Hypoventilation Syndrome 

 

  جامعه  –.... استاذ تمريض الباطني الجراحي حنان سليماناالستاذ الدكتور

 المنصورب...بعنوان

 

The Effect Of Cryotherapy On Chemotherapy Induced Oral 

Mucositis In Egyption Cancer Patients: A Randomized 

Controlled Trial. 

 

اخيرا وليس بأخرا تم انهاء الجلسة االولي لحين استئناف الجلسة الثانية بريك لمدة نص, ساعة 

 فلتتفضلو سيادتكم

 قبل الجلسة الثانية

أعالمه  ولإلسالم ترفعون -تعيدون لها نضرتها وشبابها  -حياكم هللا وأحياكم وأبقاكم لألمة ذخرا 

ومنه وهبنا هللا التوفيق , وهدانا إلى  -فتحفظون أرفه برحمته  -وتدفعون ظالمه , وتصعدون سماءب 

نسماتها تداوي الجراح،  جعلنا هللا و إياكم من  -حي هللا هذب الوجوب رؤيتها تزيد األفراح  -سواء الطريق 

إن أردف القريب ، و أنتم الشرف إن هدر  فأنتم الروح -المفلحين السعداء يوم يخسر المبطلون األشقياء 

 المعيب ، و أنتم الفجر إن تطاول األصيل بالمغيب.

 اهال وسهال بكم في الجلسة الثانية برئاسة:

 جامعه المنصورب. -أ.د/ اميرب احمد حسانين استاذ التمريض الباطني الجراحي

 أ.د/ فتحيه عطيه استاذ ورئيس قسم التمريض الباطني الجراحي.

 هند صالح استاذ تمريض صحه االم والطفل الرفيع. /أ.د



 أ.د/ هناء حمدى على الزيني

 واالن نبدأ الجلسة العلمية الثانية مع:

 أ.د/ فتحية عطية... بعنوان  .1

Care Coordination and Its Important 

 د.زينب البراموني... بعنوان .2

Corona virus 

 رفا السيد علي...بعنوان .3

Factors influencing nurse’s compliance with standard precaution 

regarding occupational exposures to blood and body fluids. 

 االن يتم تكريم الدكاتره المتميزين بالقسم:و

 لحصولها علي درجه استاذ مساعد حمد الهامد.

 لحصولها علي درجه استاذ مساعد كميل هويداد. 

 ا الفعاله بالمؤتمرلمشاركته د.زينب البراموني

 لحصولها علي درجه مدرس مساعد د.هاله عبدالصبور

 لحصولها علي درجه مدرس مساعد د.ايه عبدالفضيل

 :التكريم

 

 اؤناعبارة ترددت في آذاننا عندما كنا على مقاعد الدراسة ، وكان آب ولكل مجتهد نصيب

وصل ،  علينا وخاصة في فترات االمتحان ، فمن جد وجد ومن سار على الدرب يُكررونها كثيرا

 تكريم: سيتم فاالجتهاد والُمثابرة ستكون سعيدة ....... فحرصا منا علي تحفيز ابنائَنا الطالب

جال م... حيث انه حاصل علي العديد من الجوائز في احمد طارقالطالب والمنشد الديني / 

 تتشرف كليتنا ان يكون ابن من ابنائها.االنشاد الديني. و 

 بماده التمريض الباطني الجراحياوائل الفرقة االولي  

 ايمان محمد احمد )المركز االول( .1

 اروي محمد احمد )المركز الثاني( .2

 احمد محمد عبدالستار )المركز الثالث( .3

 حنان حمدون عبدالمنعم )المركز الرابع( .4

 الخامس(نورهان مجدي فتح هللا )المركز  .5



 اسراء محمد ابوهاشم )المركز الخامس مكرر( .6











 


