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 الدرجات العلمية

     

  دكتوراه :نوع الدرجة

ت عن استخدام وسلئل منع تقييم برنامج متابعة للسيدات املتخلفا  :(عنوان الرسالة )إن كان ينطبق
 (  واللولب واحلقن( واعادهتن مرة أخري ايل استخدامها احلمل)احلبوب

  1983اغسطس  :تاريخ احلصول على الدرجة

  متريض صحة جمتمع :التخصص العام

  متريض صحة أسرة :التخصص الدقيق

 كلية التمريض  - اإلسكندرية :اجلامعة
  متريض صحة اجملتمع :القسم

 

  ماجستري :نوع الدرجة

دراسة العوامل اليت تؤثر علي تقبل السيدات حلقن منع احلمل يف   :(عنوان الرسالة )إن كان ينطبق
  األسكندرية

  1979اغسطس  :تاريخ احلصول على الدرجة

  متريض صحة جمتمع :التخصص العام

  متريض صحة أسرة :التخصص الدقيق

 تمريضكلية ال  - اإلسكندرية :اجلامعة
  متريض صحة اجملتمع :القسم

 

  بكالوريوس :نوع الدرجة

  1970يونيو  :تاريخ احلصول على الدرجة

  اإلسكندرية :اجلامعة

 كلية التمريض :الكلية

 

 

 

 

  



 من كلية/جامعة المسمى الوظيفي

 حيت األن 2004نوفمرب   كلية التمريض/جامعة األسكندرية  وكيل كلية

  2003مايو   لية التمريض/جامعة األسكندريةك  رئيس قسم

  1993اكتوبر   التمريض/األسكندرية  أستاذ

  1988سبتمرب   التمريض/األسكندرية  أستاذ مساعد

  1983اغسطس   التمريض/األسكندرية  مدرس

  1979اغسطس   التمريض/األسكندرية  مدرس مساعد

  1970نوفمرب   التمريض/األسكندرية  معيد

 

 

  التحكيم وذلك لعدم توفر السجالت القدمية مل يتم ذكر كل االحباث اليت مت-

 

  مارس 2008 -2005كلية التمريض -مدير تنفيذي لوحدة ضمان اجلودة -

 

 2008مارس  -2005عضو باملكتب التنفيذي بإدارة توكيد اجلودة جبامعة االسكندرية-

  

  2004ايل  2001لألساتذة املساعدين من هيئة التدريس  عضو جلنة العلمية لرتقية أعضاء-

 

  2008ايل  2004لرتقية أعضاء هيئة التدريس لألساتذة من  عضو جلنة العلمية-

 

  2001اىل  1998احباث الرتقيات من  عضو خارجى لتقييم-

 

ازيق للتمريض و البحوث الطبية وجملة االسكندرية للصحة العامة وجملة الزق حمكم للمقاالت يف جمالت حملية مثل جملة -
  التمريض جامعة االسكندرية جملة كلية

 

  والندوات املشاركة يف تنظيم وتدريس العديد من ورش العمل -

 

  وحيت اآلن 2004من  عضو يف جلنة شؤن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جبامعة االسكندرية-

 

  نحيت اال 2004 رئيس جلنةشؤن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بالكلية من-

 

 



  2008مارس  -2005عضو مبركز ضمان اجلودة و االعتماد جبامعة االسكندرية-

 

  حيت األن 2002عضو جلنة املناهج باجمللس األعلي للجامعات -

 

  حيت األن 2004ومن  2004جملس الكلية لسنوات خمتلفة حيت  عضو يف-

 

  للدراسات العليا لسنوات خمتلفة عضو يف جملس الكلية-

 

  2005-2003 ز تطوير التعليم بالكلية منعضو مبرك-

 

  عضو يف رابطة خرجيي كليات التمريض منذ انشائها -

 

  يف نقابة التمريض من سنة التخرج عضو -

 

  عضو يف جلنة املكتبات لسنوات عديدة-

 

  عضو يف جلنة املعامل لسنوات عديدة -

 

 وحيت األن 2004رئيس جلنة الغش من و  2004ملدة مخس سنوات حيت  رئيسة كنرتول الفرقة الثانية -

 

  لضمان اجلودة واإلعتماد يف تقييم كل من كلية التمريض املشاركة كمراجعون نظراء من قبل اهليئة القومية-

 

  2006و2005 القاهرة وقناة السويس

 

  و املنصورة وبنها كل من كلية تربية نوعية عني مشسQAAP2 املشاركة يف حتكيم مشاريع-

 

  والتقارير السنوية للكلية لرفعها للهيئة القومية للجودة ة واإلعداد واملراجعة الدراسة الذاتية للكليةاملشارك-

 

  2007و2006و 2005 واإلعتماد سنوات

 

  2006نظام داخلي لوحدة ضمان اجلودة  انشاء نظام داخلي ألقسام الكلية التمريض . كذلك انشاء-

 

  جامعة فاكجو عم إدارة اجلودة الشاملة يف -يف السويد  قامةاألشرتاك الفعال يف ورشة العمل امل-

 

  2007املؤسسات الصحية 



 

املتحدثني باللغة الفرنسية مايو  للدورة األفرقية للممرضني و املمرضات من دولة اجلابونومنسق املشاركة كمنظم -
2007  

 

  مريكية عن تطوير املناهج: تصميم وتنفيذاملقامة يف الواليات املتحدة األ األشرتاك الفعال يف ورشة العمل-

 

  ديسمرب 2004وتقييم . كذلك عن التمريض والطب القائم علي الدالئل جبامعة ايرفني 

 

  الرعاية الصحية األولية بالتعاون مع املشاركة كمدرب يف الدورة التدريبية األويل للممرضات األفارقة عن-

 

  2001كالة النروجيية )النوراد( عام والو  الصندوق التعاون الفين مع أفريقيا

 

  الصندوق التدريبية الثانية للممرضات األفارقة عن الرعاية الصحية األولية بالتعاون مع املشاركة كمدرب يف الدورة-

  2002التعاون الفين مع أفريقيا والوكالة النروجيية )النوراد( عام 

 

  Review articles and State of Arts حتكييم لعدد كبري من-

 

  ملدارس كمدرب يف ورشتني العمل يف األقصر و أسوان إلعداد مدربني ملنهج رعاية األم والطفل املشاركة-

 

  2001الثانوية الفنية للتمريض يف شهري يناير وفرباير 

 

  لصحةتطوير قوة العمل يف جمال ا املشاركة الفعالة يف ورش العمل اخلاصة جبودة التعليم بالتعاون مع مشروع-

 

  2007- 2003من 

  
 

 لم تمنح بعد 4الدرجة و ترسالة تم مناقشاتهم ومنح 19:  الرسائل العلمية

  1-   

  معدل انتشار السمنة والعوامل املسامهة عليها ملواطىن مشال االردن  :عنوان الرسالة باللغة العربية

 Prevalence of obesity and contributing factors among  :عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية

north Jordan's population  

  اإلسكندرية  :اجلامعة



  كلية التمريض  :الكلية

  community health nursing  :القسم

  2008ديسمرب   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

 
2- 

  املدارس اإلعدادية باإلسكندريةاختالف الوزن بني طالبات   :عنوان الرسالة باللغة العربية

 Weight variation among preparatory school girls in  :عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية

Alexandria  

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض صحة جمتمع  :القسم

  2008سبتمرب   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

 
3- 

 العوامل املصاحبة حلدوث مرض اجلرب بني املرضى املرتددين علي املراكز الصحية  :للغة العربيةعنوان الرسالة با

  باإلسكندرية

 Factors associated with occurrence of scabies among  :عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية

patients attending health centers in Alexandria  

  يةاإلسكندر   :اجلامعة

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  2008سبتمرب   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

 
4- 

  ادراك املدرسني المهال و سوء معاملة االطفال: التوقعات واملقياس  :عنوان الرسالة باللغة العربية

 School teacher perception of child abuse and neglect: its  :عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية

predictor and indicator  

  طنطا  :اجلامعة

  متريض صحة جمتمع  :القسم



  2007فرباير   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف
 

5- 

  تقييم حالة الفم الصحية للمقيمني بدور املسنني  :عنوان الرسالة باللغة العربية

 Assessment of oral health status of residents of elderly  :جنليزيةعنوان الرسالة باللغة اإل

homes  

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض مسنني  :القسم

  2007يناير   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

 
6- 

  األرتقاء باألمان ىف املدارس األبتدائية  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  اإلسكندرية  :امعةاجل

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  2006نوفمرب   :تاريخ املنح

  :نوع اإلشراف
 

 مشرف رئيسي
 

 

7-

 
  تقييم البيئة املنزلية وعالقتها بصحة الطفل يف املناطق الريفية بالالسكندرية  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  ة جمتمعمتريض صح  :القسم

  2006يناير   :تاريخ املنح

  مشرتك يف اإلشراف  :نوع اإلشراف

 
8- 



  باالسكندرية العوامل املؤثرة علي ممارسات العناية الذاتية لطلبة املدارس املصابني بالسكري  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  2003اكتوبر   :نحتاريخ امل

9- 
 

  أسباب و أمناط العنف املنزيل املوجة للسيدات احلوامل  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض األمومة وأمراض النساء  :القسم

  2002نوفمرب   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

10- 
 

  منط حياة طالبات جامعة االسكندرية فيما يتعلق بالوقاية من هشاشة العظام  :ربيةعنوان الرسالة باللغة الع

 Life style of female students in relation to prevention of  :عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية

osteoporosis in Alexandria University  

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  تمعمتريض صحة اجمل  :القسم

  2002نوفمرب   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

11- 
 

  تقييم الوسائل األمنيةاملستخدمه يف املدارس الفنية امليكانيكية يف االسكندرية  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  1999اغسطس   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :ع اإلشرافنو 

 
12- 



 األمناط السلوكية النفس اجتماعية لطفال قبل سن املدرسة املقيمني وغري املقيمني  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  باملؤسسات االجتماعية يف طنطا

  طنطا  :اجلامعة

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  1998فرباير   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

 
13- 

 تقييم برنامج تدريسى تعليمى للممرضات وطالبات التمريض للوقاية والتحكم يف مرض  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  االسهال

 Evaluation of teaching/ training program among nurses  :عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية

and nursing students regarding the prevention and 

control of diarrhea disease in Assiut University  

  أسيوط  :اجلامعة

  متريض صحة جمتمع  :القسم

  1995مايو   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

 
14- 

  نقطاع الطمثادراك السيدات العامالت جبامعة طنطا عن تغريات فرتة ا  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  طنطا  :اجلامعة

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  1995يناير   :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

15- 
 

 تأثري تطبيق برنامج تثقيف صحي عن الرعاية التمريضية للطفل الرضيع علي معلومات  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  نوفيةاالمهات وممارستهن يف حمافظة امل

  املنوفية  :اجلامعة



  متريض األطفال  :القسم

  1994يناير   :تاريخ املنح

  مشرتك يف اإلشراف  :نوع اإلشراف

16- 

 

  دور املمرضات خلدمات تنظيم االسرة يف أسيوط  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  أسيوط  :اجلامعة

  متريض صحة جمتمع  :القسم

  1989سمرب دي  :تاريخ املنح

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

17- 
 

  تصميم وتنفيذ وتقييم برنامج تدرييب للدايات يف الرعاية الصحية األولية  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض صحة اجملتمع  :القسم

  1989يناير   :تاريخ املنح

  مشرتك يف اإلشراف  :نوع اإلشراف

18- 
 

 5 دراسة لتقييم االجراءات املتبعة يف املنزل ملنع حدوث التسمم عند األطفال حتت سن  :عنوان الرسالة باللغة العربية

  سنني

  اإلسكندرية  :اجلامعة

  متريض صحة جمتمع  :القسم

  1989يناير   :تاريخ املنح

  مشرتك يف اإلشراف  :نوع اإلشراف

19- 

 

  سنوات الذين يعانون من ارتفاع درجة احلرارة 3رعاية األمهات لألطفاهلن أقل من   :باللغة العربيةعنوان الرسالة 

  اإلسكندرية  :اجلامعة



  كلية التمريض  :الكلية

  متريض أطفال  :القسم

  1987يناير   :تاريخ املنح

  مشرتك يف اإلشراف  :نوع اإلشراف

 

 ةومحلي ةعالمي أو مؤتمرات نشورفي مجالتبحث علمي م 36 : األبحاث العلمية

     

1- 
  :عنوان املقالة باللغة العربية

 
  جودة اهلواء الداخلى وصحة الطفل ىف املنطقة الريفية ىف مصر

 indoor air quality and child health in a rural area  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

in Egypt  

  ي دويلمؤمتر علم  :جهة النشر

 ISEE, International Society for Environmental  :اسم جهة النشر

and International Society of Exposure Analysis, 

California USA Epidemiology  

 :تاريخ النشر

  2008اكتوبر   

2-

 
  حالة الفم الصحية للمقييمني بدور املسنني  :عنوان املقالة باللغة العربية

  Oral health status of residents of elderly homes  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

 ,Alexandria Scientific Nursing Journal vol, 6  :اسم جهة النشر

number 2 2007  

  2007يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

3-
 

  أسباب وأمناط العنف املنزيل املوجة للسيدات احلوامل  :املقالة باللغة العربية عنوان



 Causes and patterns of domestic violence  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

towards pregnant women  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  Alexandria scientific nursing journal  :اسم جهة النشر

  2003يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

4-
 

  حتديات أخالقيات املهنة يف متريض صحة اجملتمع: أساس للزيارات املنزلية  :عنوان املقالة باللغة العربية

 :Ethical challenges in community health nursing  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

a basis for home visit  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

 International congress of Nursing thThe 7   :اسم جهة النشر

  2000نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

5-

 
 ت العامالت يفتاثري برنامج العناية باألسنان علي معلومات وممارسات ااملمرضا  :عنوان املقالة باللغة العربية

  مدارس وعيادات الصحة األولية

 Impact of dental care program on knowledge and  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

practices of nurses working in school and 

primary health clinics  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

 nal congress of NursingInternatio thThe 7   :اسم جهة النشر

  2000نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

6-
 

السلوكيات والعادات الغذائية للسيدات العامالت جبامعيت املنصورة و   :عنوان املقالة باللغة العربية
  األسكندرية



 Dietary behavior and patterns among adult  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

employee women of Mansoura and Alexandria 

universities  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

 International congress of Nursing thThe 7   :اسم جهة النشر

  2000نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

7-
 

  بلهارسيا على ناتج احلملتأثري ال  :عنوان املقالة باللغة العربية

  Effect of schistosomiasis on pregnancy outcome  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  3عدد رقم  -جملة معهد البحوث الطبية  :اسم جهة النشر

  2000يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  21  :جملد رقم

8-
 

حتسني معلومات املمرضات وممارستهن فيما يتعلق بعدوي اجلهاز التنفسي   :عنوان املقالة باللغة العربية
  األطفال احلادة يف

 Upgrading nurses' knowledge and practice  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

regarding acute respiratory infections in children  

  جملة علمية حملية  :ة النشرجه

  جملة اسكندرية لألطفال  :اسم جهة النشر

  2000يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  112إىل    107من   :الصفحات

  1  :جملد رقم

9-
 



  ندريةاسلوب احلياةو امناط السلوك الصحى لدى املراهقات يف االسك  :عنوان املقالة باللغة العربية

 Lifestyle and patterns of health behavior among  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

female adolescents in Alexandria  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  2جملة اسكندرية لألطفال عدد  :اسم جهة النشر

  1999يوليو   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  3  :د رقمجمل

10- 

 
 

 Appraising the healthy life- style behaviors of  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

female university students  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  4جملة الطبية املصرية اجلديدة عدد  :اسم جهة النشر

  1998اكتوبر   :تاريخ النشر

  جنليزيةاإل  :لغة البحث

  56إىل    49من   :الصفحات

  19  :جملد رقم

 

11-
 

 Evaluating performance of first aiders and  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

nursing students in first aid of children in 

Menofia  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

  يل الثالث للتمريض األسكندريةمؤمتر العلمي الدو   :اسم جهة النشر

  1992نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

12-
 



 Evaluation of nurses' performance at family  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

planning in Assiut  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

  لثاين للتمريض األسكندريةمؤمتر العلمي الدويل ا  :اسم جهة النشر

  1991نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

13-
 

 Implementing and evaluating a training program  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

for traditional birth attendants in Behera 

Governorate about maternity care  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

  املؤمتر العلمي الدويل الثاين للتمريض األسكندرية  :اسم جهة النشر

  1991نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

14-

 
 Study of health teaching provided by Dayas  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

regarding infant feeding in Menofia Governorate  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  3جملة اسكندرية لطب األطفال عدد  :اسم جهة النشر

  1991مارس   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  5  :جملد رقم

15-
 

 , The relationship of self care compliance  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

knowledge and health belief model of patient 

with diabetes  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1عدد رقم  -معهد البحوث الطبية  :اسم جهة النشر



  1991يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  12  :جملد رقم

16- 

 

 Perception of Jordan University students about  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

health and illness  

  مؤمتر علمي دويل  :جهة النشر

  مؤمتر العلمي الدويل االول للتمريض األسكندرية  :اسم جهة النشر

  1990نوفمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

17-
 

 Practices adopted by puerperal women in  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

Alexandria and Assiut for feeding their early 

newborn  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  3جملة اسكندرية لطب األطفال عدد  :اسم جهة النشر

  1990سبتمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  4  :جملد رقم

18- 

 Evaluation of follow up program for practicing  :يزيةعنوان املقالة باللغة اإلجنل

breast self examination among the employees 

working in the Higher Institute of Nursing 

,Alexandria University  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  3جملة األسكندرية الطبية عدد   :اسم جهة النشر

  1990مارس   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث



  32  :جملد رقم

19-  

 
  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

 

Women preference and utilization of MCH 

services in Alexandria 
  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  2جملة اسكندرية لطب األطفال عدد  :اسم جهة النشر

  1990ارس م  :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  4  :جملد رقم

20- 

 Nutritional assessment of institutionalized  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

elderly women  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  2جملةاملعهد العايل للصحة العامة عدد  :اسم جهة النشر

  1990فرباير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  20  :جملد رقم

21-
 

 Assessment of health teaching program for  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

prevention &early detection and treatment of 

common gynecological and external genitals 

problems among adolescent girls in Alexandria  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1جملة طنطا الطبية عدد   :اسم جهة النشر

  1990يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

22- 
 



 Assessment of knowledge of students at higher عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

institute of nursing of Alexandria, Tanta &Assiut 

Universities about diarrhea &dehydration 

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  جملة اسكندرية لطب األطفال  :اسم جهة النشر

  1989ديسمرب   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث
  3  :جملد رقم

23-
 

 A comparative study of dependent/ independent  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

learner among fourth year university students at 

the Faculty of Nursing, University of Jordan and 

Higher Institute of Nursing University of 

Alexandria  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  2جملة اسكندرية لطب األطفال عدد  :اسم جهة النشر

  1989ابريل   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  4  :جملد رقم

24-
 

 Evaluation of educational program of High  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

Institute of Nursing staff in Menofia University 

about community based-oriented approach  

  ر علمي دويلمؤمت  :جهة النشر

  املؤمتر الدويل الرابع عشر لالحصاء واحلسابات والبحوث اإلجتماعية والسكانية  :اسم جهة النشر

  1989مارس   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  6  :جملد رقم

25- 



 knowledge of HIN faculty members in relation  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

of human sexuality in Alexandria &Tanta 

Universities  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  2جملةاملعهد العايل للصحة العامة عدد  :اسم جهة النشر

  1989فرباير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  19  :جملد رقم

26-
 

 Nurses' attitudes toward professional; nursing  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

practice at Jordan University hospital  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1جملة طنطا الطبية عدد   :اسم جهة النشر

  1989يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  17  :جملد رقم

27-
 

 Comparative study of elderly views regarding  :يةعنوان املقالة باللغة اإلجنليز 

institutional care in Alexandria & Tanta  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1جملة طنطا الطبية عدد   :اسم جهة النشر

  1989يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  17  :جملد رقم

28-
 

 A comparative study between working and  :لغة اإلجنليزيةعنوان املقالة بال

nonworking mothers in relation to use of 

contraceptive methods in Alexandria  



  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  3جملةاملعهد العايل للصحة العامة عدد  :اسم جهة النشر

  1987مارس   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  17  :جملد رقم

29- 

 Study of knowledge of immediate care nursing  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

students at Higher Institute of Nursing, 

Alexandria University  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  2مة عددجملةاملعهد العايل للصحة العا  :اسم جهة النشر

  1987فرباير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  17  :جملد رقم

30- 

 Assessment of home management of poisoning  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

cases  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1جملة طنطا الطبية عدد   :اسم جهة النشر

  1987ناير ي  :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  15  :جملد رقم

31- 
 

 Identifying indigenous methods used in  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

menstrual hygiene among preparatory school 

girls in Alexandria  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1لطبية عدد جملة طنطا ا  :اسم جهة النشر

  1986يناير   :تاريخ النشر



  اإلجنليزية  :لغة البحث

  14  :جملد رقم

32- 

 

 Assessment of knowledge nurses' working in  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

different health centers in Alexandria about 

prevention and early detection of cancer  

  جملة علمية حملية  :هة النشرج

  املؤمتر العلمي السنوي السابع كلية الطب  :اسم جهة النشر

  1986يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

 

33- 

 Assessment of nutritonal status of children under  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

two years of age in low socioeconomic sector in 

Alexandria  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1جملةاملعهد العايل للصحة العامة عدد  :اسم جهة النشر

  1986يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  16  :جملد رقم

34- 

  اب الذي حيدث للمسننيتقييم معلومات املمرضات عن اإلكتئ  :عنوان املقالة باللغة العربية

 Assessment of nurses knowledge regarding  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

elderly' depression  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  1جملة طنطا الطبية عدد   :اسم جهة النشر

  1985يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  13  :جملد رقم



35-
 

تقييم برنامج متابعة للسيدات املتخلفات عن وسائل منع احلمل وأعادهتن مرة   :عنوان املقالة باللغة العربية
  ايل استخدامها أخري

 Evaluation of follow up program for  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

discontinued women of family planning methods 

and return to uses  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  5جملةاملعهد العايل للصحة العامة عدد  :اسم جهة النشر

  1984يناير   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  13  :جملد رقم

36- 

الصف األمامي  تدريب املمرضات الاليت يعملن مع فريق العاملني الصحني يف  :عنوان املقالة باللغة العربية
  الرعاية الصحية االولية علي

 Training of first line nurses working with health  :عنوان املقالة باللغة اإلجنليزية

employees group on primary health care  

  جملة علمية حملية  :جهة النشر

  5دعد 13جملةاملعهد العايل للصحة العامة جملد   :اسم جهة النشر

  1983مايو   :تاريخ النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث

  13  :جملد رقم

 

 مؤلف علمي 16 : المؤلفات العلمية

   1-  

 Clinical learning guides and  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

clinical checklists  

  2  :عدد املشاركني يف املؤلف

 Technical Assistance Group for  :اسم جهة النشر

the Health Workforce 



Development project (HWD 

TAG)of the Egyptian Supreme 

Council of Universities  

  2006ديسمرب   :تاريخ النشر

  50  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

2-
 

 Core curriculum : Community  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

health nursing for undergraduate 

students in Egyptian Nursing 

Faculties  

  10  :عدد املشاركني يف املؤلف

 ;Nursing sector committee  :اسم جهة النشر

Supreme Council of Universities; 

Ministry of Higher education and 

Scientific research; Arab 

Republic of Egypt  

  2004يناير   :تاريخ النشر

  32  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

3-

 

  متريض صحة اجملتمع لطالبات البكالوريوس  :عنوان املؤلف باللغة العربية

 Community Health Nursing for  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

Baccalaureate students 

  8  : املؤلفعدد املشاركني يف

 -قسم متريض صحة اجملتمع كلية التمريض   :اسم جهة النشر
  األسكندرية

  2004يناير   :تاريخ النشر

  120  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف



4-
 

تطوير منهج صحة اجملتمع للصف األول   :عنوان املؤلف باللغة العربية
  ملدارس الثانوية الفنية للتمريض

  1  :عدد املشاركني يف املؤلف

وزارة الصحة والسكان و الوكالة األمريكية   :اسم جهة النشر
 للتنمية الدولية و بيت اخلرب هيئة سنو

  انكوربوريشن

  2002يناير   :تاريخ النشر

  40  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة املؤلف

5-

 

اخلاص بصحة اجملتمع  مرشد املدرسة  :عنوان املؤلف باللغة العربية
للصف األول ملدارس الثانوية الفنية 

  للتمريض

  2  :عدد املشاركني يف املؤلف

وزارة الصحة والسكان و الوكالة األمريكية   :اسم جهة النشر
 للتنمية الدولية و بيت اخلرب هيئة سنو

  انكوربوريشن

  2002يناير   :تاريخ النشر

  50  : عدد الصفحات

  العربية  :لفلغة املؤ 

6-
 

تطوير منهج صحة اجملتمع للصف الثاين   :عنوان املؤلف باللغة العربية
  ملدارس الثانوية الفنية للتمريض

  2  :عدد املشاركني يف املؤلف

وزارة الصحة والسكان و الوكالة األمريكية   :اسم جهة النشر



 للتنمية الدولية و بيت اخلرب هيئة سنو

  انكوربوريشن

  2002يناير   :اريخ النشرت

  50  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة املؤلف

7

 

مرشد املدرسة اخلاص بصحة اجملتمع   :عنوان املؤلف باللغة العربية
للصف الثاين ملدارس الثانوية الفنية 

  للتمريض

  2  :عدد املشاركني يف املؤلف

األمريكية وزارة الصحة والسكان و الوكالة   :اسم جهة النشر
 للتنمية الدولية و بيت اخلرب هيئة سنو

  انكوربوريشن

  2002يناير   :تاريخ النشر

  40  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة املؤلف

8-
 

اجلزء اخلاص باصابات الطرق لألطفال   :عنوان املؤلف باللغة العربية
ضمن الربنامج العلمي عن إصابات 

  األطفال

  1  :املؤلف عدد املشاركني يف

  كلية الطب قسم طب اجملتمع  :اسم جهة النشر

  2000يناير   :تاريخ النشر

  5  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

9-
 



  الصحة و اجملتمع لطالبات السنة األويل  :عنوان املؤلف باللغة العربية

 Health and Community of  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

first year students 

  8  :عدد املشاركني يف املؤلف

 -قسم متريض صحة اجملتمع كلية التمريض   :اسم جهة النشر
  األسكندرية

  1995يناير   :تاريخ النشر

  53  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

10- 

  لثالثةصحة اجملتمع لطالبات السنة ا  :عنوان املؤلف باللغة العربية

 Community health for  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

third year students 

  8  :عدد املشاركني يف املؤلف

 -قسم متريض صحة اجملتمع كلية التمريض   :اسم جهة النشر
  األسكندرية

  1995يناير   :تاريخ النشر

  132  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

11- 

  متريض صحة اجملتمع لطالبات البكالوريوس  :عنوان املؤلف باللغة العربية

 Community Health  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

Nursing for Baccalaureate 

students 

  8  :عدد املشاركني يف املؤلف

 -قسم متريض صحة اجملتمع كلية التمريض   :اسم جهة النشر
  األسكندرية

  1988يناير   :اريخ النشرت

  120  : عدد الصفحات



  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

12- 

دليل املدربات يف جمال الرعاية الصحية   :عنوان املؤلف باللغة العربية
  األولية

  2  :عدد املشاركني يف املؤلف

وزارة الصحة والسكان و املنظمة الصحية   :اسم جهة النشر
  العاملية

  1987يناير   :لنشرتاريخ ا

  30  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة املؤلف

13-
 

منهج صحة اجملتمع للصف الثاين ملدارس   :عنوان املؤلف باللغة العربية
  الثانوية الفنية للتمريض

  4  :عدد املشاركني يف املؤلف

  وزارة الصحة والسكان  :اسم جهة النشر

  1985يناير   :تاريخ النشر

  20  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة املؤلف

14-
 

منهج صحة اجملتمع للصف الثالث ملدارس   :عنوان املؤلف باللغة العربية
  الثانوية الفنية للتمريض

  4  :عدد املشاركني يف املؤلف

  وزارة الصحة والسكان  :اسم جهة النشر

  1985يناير   :تاريخ النشر

  20  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة املؤلف



15- 

املهام الوظيفية للمدارس الثانوية الفنية   :عنوان املؤلف باللغة العربية
  (للتمريض)جزء خاص متريض صحة اجملتمع

  2  :عدد املشاركني يف املؤلف

  وزارة الصحة والسكان  :اسم جهة النشر

  1985يناير   :تاريخ النشر

  50  : عدد الصفحات

  العربية  :ؤلفلغة امل

16- 

  متريض صحة اجملتمع لطالبات البكالوريوس  :عنوان املؤلف باللغة العربية

 Community Health  :عنوان املؤلف باللغة اإلجنليزية

Nursing for Baccalaureate 

students 

  8  :عدد املشاركني يف املؤلف

 -يض قسم متريض صحة اجملتمع كلية التمر   :اسم جهة النشر
  األسكندرية

  1983يناير   :تاريخ النشر

  110  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املؤلف

   

  المترجمات

1-   

  ادارة اجلودة الشاملة يف قطاع الرعاية الصحية  :عنوان املرتجم باللغة العربية

 Total Quality management in health care  :عنوان املرتجم باللغة اإلجنليزية

sector  

  1  :عدد املشاركني يف املرتجم

تيمباس  -مشروع اإلحتاد األورويب -تبع ادارة جودة الرعاية الصحية   :اسم جهة الرتمجة
  السويد -فاكشو مع جامعة



  2007نوفمرب   :تاريخ النشر

  150  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املرتجم األصلية

  العربية  :اللغة املرتجم إليها

  ا.د عزت مخيس  :جهة مراجعة الرتمجة

2- 
  دليل املدربات يف جمال الرعاية الصحية األولية  :عنوان املرتجم باللغة العربية

  Trainer guideline on primary health care  :عنوان املرتجم باللغة اإلجنليزية

  2  :عدد املشاركني يف املرتجم

  World Health Organization  :اسم جهة الرتمجة
  1987يناير   :تاريخ النشر

  30  : عدد الصفحات

  اإلجنليزية  :لغة املرتجم األصلية

  العربية  :اللغة املرتجم إليها

  WHO  :جهة مراجعة الرتمجة

 

 االبحاث والرسائل المحكمة  بعض من من 228:   التحكيم

  1-   

   إقامة كبار السن بدور املسنني علي وظائفهمتأثري  :عنوان البحث/الرسالة

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

2- 

 املخاطر الصحية النامجة من التعرض للتدخني التبغي البيئى علي أفراد  :عنوان البحث/الرسالة

  االسرةالريفية

  اإلجنليزية  :بحث/الرسالةلغة ال



  2008ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

 

 Urinary incontinence ang elderly women at  :عنوان البحث/الرسالة

Dakahlia Governorate Part II: behavior therapy 

trial for elderly women with urinary 

incontinence at Dakahlia Governorate  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مايو   :تاريخ التحكيم
  متريض املسنني :التخصص الدقيق

4- 

 Urinary incontinence among elderly women at  :عنوان البحث/الرسالة

Dakahlia Governorate Part I: Prevalence, factors 

associated with severity, and impact on 

parameters of quality of life  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض املسنني :التخصص الدقيق

5- 

 Impact of reminiscence therapy on self-esteem  :عنوان البحث/الرسالة

of residents of elderly homes  

  اإلجنليزية  :حث/الرسالةلغة الب

  2008مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض املسنني :التخصص الدقيق
6- 

 Pain as a fifth vital sign in a standardized pain  :عنوان البحث/الرسالة

flow sheet: impact on patient -reported pain 

experience after cardiovascular surgery  
  اإلجنليزية  :ث/الرسالةلغة البح

  2008ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض العناية احلرجة والطوارئ :التخصص الدقيق



7-
 

 االمل كخامس العالمات احليوية يف صحيفة متابعة معيارية: التأثري على اقرار  :عنوان البحث/الرسالة

  املريض لتجربة االمل بعد العملية اجلراحية للقلب

  اإلجنليزية  :حث/الرسالةلغة الب

  2008ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض العناية احلرجة والطوارئ :التخصص الدقيق

8- 

 Quality of life among elderly patients suffering  :عنوان البحث/الرسالة

from diabetes mellitus disease in Assiut 

governorate  

  حتكيم رسالة ماجستري Faculty of Nursing Assiut  :اسم جهة النشر

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض املسنني :التخصص الدقيق

9-
 

تأثري استخدام ارشادات عملية متريضية على حدوث السفط ملرضى احلاالت   :عنوان البحث/الرسالة
  احلرجة

  جنليزيةاإل  :لغة البحث/الرسالة

  2008ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض العناية احلرجة والطوارئ :التخصص الدقيق

10- 

 Effect of preventive guideline for women with  :عنوان البحث/الرسالة

risk factors of breast cancer  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :خصص الدقيقالت

11- 



  مطاوعة املريض اجتاة التحكم يف مرض السل الرؤي  :عنوان البحث/الرسالة

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

12- 

 : Toward safe motherhood in rural community  :عنوان البحث/الرسالة

the effects of health education on mothers' 

practices during puerperium  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

13- 

 The effect of nursing intervention about  :عنوان البحث/الرسالة

adherence to self management skills on activity 

tolerance of children with rheumatic heart 

disease  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

14- 

 Quality improvement study of one day surgery  :عنوان البحث/الرسالة

for children with tonsillectomy and 

adenoidectomy  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

15- 

  اضطربات فرط النشاط الزائد وقصور االنتباة عند االطفال يف سن املدرسة  :عنوان البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

16- 

 تاثري تدخل تعليمي المهات االطفال املصابني باآلنيميا املنجولية مقابل  :ث/الرسالةعنوان البح



  التعليمات اليت تقدم هلم يف العيادة اخلارجية

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

17- 

 عد العمليات اجلراحية ألطفاهلنبرنامج تعليمي لالمهات عن العناية التمريضية ب  :عنوان البحث/الرسالة

  جامعة القاهرة-املصابني باالنسداد املعوي يف مستشفي االطفال 

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

18- 

  تقييم برنامج تعليمي المهات األطفال الذين يعانون من الدرن الرئوي  :عنوان البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

19- 

 Needs of school aged children with speech  :عنوان البحث/الرسالة

impairment and their mother's adjustment pattern  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  تمعمتريض صحة اجمل :التخصص الدقيق

20-
 

 The effect of palm date intake during prelabour  :عنوان البحث/الرسالة

period on labor outcome among high risky 

women  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

21-
 

 Effect of nonpharmacological nursing  :عنوان البحث/الرسالة

interventions for pain management on patients' 



outcome  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

22- 

 Effectiveness of use of home health care  :عنوان البحث/الرسالة

providers to decrease burden and depression of 

elderly family caregivers  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

23- 

 Coping patterns of family caregivers with an  :عنوان البحث/الرسالة

addict member  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :لتخصص الدقيقا

24- 

 Needs and problems of the older adult in rural  :عنوان البحث/الرسالة

area ( El khossous village)  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

25- 

 The use of self management skills in improving  :لةعنوان البحث/الرسا

pediatric asthma outcomes  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

26-
 

 Effect of lifestyle modification on the severity of  :عنوان البحث/الرسالة

osteoporosis  



  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

27- 

 قلق ماقبل العمليات اجلراحية من وجهة نظر االطفال يف سن املدرسة احملتجزين  :عنوان البحث/الرسالة

  باملستشفي

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :قيقالتخصص الد

28- 

 تأثري طرق تعليم العناية الذاتية علي نتاج احلمل )االم واجلنني( للسيدات  :عنوان البحث/الرسالة

  املصابات بسكر احلمل

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

29-
 

 Nutritional status of children with renal failure  :ةعنوان البحث/الرسال

on maintenance hemo-dialysis  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

30-
 

تأثري مترينات التنفس العميقة علي كفاءة التنفس عند االطفال بعد عمليات   :عنوان البحث/الرسالة
  املفتوح القلب

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

31- 

 The effect of a preoperative preparation program  :عنوان البحث/الرسالة



for mothers on postoperative recovery of their 

infants and children with Hirschosbrung's 

disease  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

32- 

 Appraisal of pain perception among nurses who  :عنوان البحث/الرسالة

are working with hospitalized preschool age 

children  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

33-
 

 دراسة مقارنة لنمط حياة املراهقني: السلوك والعادات اليومية يف مناطق الريف  :عنوان البحث/الرسالة

  واحلضر

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

34-
 

 :Comparative study of adolescent's lifestyle  :عنوان البحث/الرسالة

behavior and daily habits in rural and urban 

areas  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

35- 

واألطفال  تأثري برنامج عن التحضري قبل العملية املعطي المهات الرضع  :عنوان البحث/الرسالة
  مبرض اهلرشسربنج علي شفاء هؤالء األطفال املصابني

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم



  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

36-
 

  احتياجات ومشاكل كبار السن يف منطقة قروية  :عنوان البحث/الرسالة

  ةاإلجنليزي  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

37- 

 Pressure sores in elderly homes: prevalence and  :عنوان البحث/الرسالة

risk factors  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

38- 

 Health awareness of secondary school students  :عنوان البحث/الرسالة

about preventive of viral hepatitis  

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

39- 

 Patient's compliance regarding control of their  :عنوان البحث/الرسالة

pulmonary tuberculosis  

  2008رس ما  :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

40- 

تقييم ادراك االمل عند املمرضات الاليت يعملن مع االطفال يف سن ما قبل   :عنوان البحث/الرسالة
  احملتجزين باملستشفي املدرسة

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2008مارس   :تاريخ التحكيم

  فالمتريض األط :التخصص الدقيق

41- 



 Effect of nutrition education program on  :عنوان البحث/الرسالة

morbidity from acute lower respiratory tract 

infections among under five years children in 

Assiut City  

  2008فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

42- 

 Child maltreatment behaviors among parents in  :لبحث/الرسالةعنوان ا

the light of socioeconomic background in Assiut 

university  

  2008فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

43- 

 Discharge guide program for mothers of  :عنوان البحث/الرسالة

premature infants  

  2008يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

44- 

 Nurse empowerment : relationship to  :عنوان البحث/الرسالة

organizational commitment and factors 

significant for its realization  

  2008يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :يقالتخصص الدق

45- 

 الضغوط البيئة وعالقتها باملشاكل السلوكية ألطفال الشوارع يف السن املدرسي  :عنوان البحث/الرسالة

  واملقيمني يف امللتجأ

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

46- 

 Environmental sanitation and community -based  :لبحث/الرسالةعنوان ا



interventions for caregiver's of preschool 

children with parasitic disease  

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

47- 

 اء املمرضات العامالت يف عيادات األطفال مبراكزتأثري برنامج تدرييب علي أد  :عنوان البحث/الرسالة

  رعاية املومة والطفولة مبحافظة املنيا

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

48- 

املدرسي تتالزم مع تطورهم  استجابة األم الحتياجات أطفاهلا يف العمر ما قبل  :عنوان البحث/الرسالة
  منطقة حضرية يف

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

49- 

أحداث احلياة للسيدات احلوامل والعاقرات املتوجدات بالعيادات اخلارجية   :عنوان البحث/الرسالة
  بأنشطتهن االجتماعية وعالقتها

  2007 ديسمرب  :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

50- 

  تقييم نوعية احلياة بني مرضي اجلزام يف مدينة املنصورة  :عنوان البحث/الرسالة

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

51- 

 Environmental stressors in relation to behavioral  :عنوان البحث/الرسالة

problems among homeless school-age children 

resident at shelter  

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم



  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

52- 
 First aid for obstetric hemorrhage: the pilot study  :عنوان البحث/الرسالة

of the non-pneumatic anti-shock garment in 

Egypt  
  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

53-
 

 Assessment of health related quality of life  :عنوان البحث/الرسالة

among rural older adults in Nahia village (Giza 

Governorate)  

  2007ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :دقيقالتخصص ال

54- 

 The relationship between quality of care  :عنوان البحث/الرسالة

provided by caregivers and -self esteem and self 

concept among school age orphaned children's  

  اإلجنليزية  :لغة البحث/الرسالة
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urge incontinence  

  2005نوفمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

134-
 



 Home care of high risk pregnancies and it's  :عنوان البحث/الرسالة

perinatal outcomes  

  2005نوفمرب   :تاريخ التحكيم

 متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

 

 

  
135- 

 Promotion of women health : effect of an health  :لرسالةعنوان البحث/ا

promotion course on the health perception and 

behavior maintenance of women college 

students Ain Shams University  

  2005نوفمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

-136

 

-Self-care rehabilitation model for cerbro  :الرسالة/عنوان البحث

functional disabilities  

  2005نوفمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

137-
 

 Efficacy of self care practices on Glycemic  :عنوان البحث/الرسالة

control and sexual dysfunction in women with 

diabetes mellitus  

  2005نوفمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

138-
 

 Counseling healthy and safe sexual symptomatic  :عنوان البحث/الرسالة

and asymptomatic women have contracted 

trichomonas virginities  

  2005نوفمرب   :تاريخ التحكيم



  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

139-
 

 Impact of older adult's residence at geriatric  :عنوان البحث/الرسالة

homes on their functions  

  2005سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

140-
 

 Evaluating the quality of life among lepromatous  :عنوان البحث/الرسالة

patients in Mansoura City  

  2005سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

141-
 

 Health promotion for women with menorrhagia  :عنوان البحث/الرسالة

through intervention modification for their 

lifestyle behavior  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

142-
 

 Exercise: an alternative therapy for gestational  :عنوان البحث/الرسالة

diabetes  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

143-
 

 Accident prevention and first aid practices for  :عنوان البحث/الرسالة

school age children  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  التمريض :التخصص العام



  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

144-
 

  Modern trends in home health care  :عنوان البحث/الرسالة

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :لدقيقالتخصص ا

145- 

 Student's knowledge and attitudes related to  :عنوان البحث/الرسالة

nursing ethics and patients' rights  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

146-
 

 Health promotion activities among working and  :عنوان البحث/الرسالة

non-working women  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

147-
 

 Effect of an educational film on mother's  :عنوان البحث/الرسالة

knowledge and practice about management and 

prevention of acute respiratory infection among 

children less than 5 years of age  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

148-
 

 Beliefs of patients with ischemic heart disease  :عنوان البحث/الرسالة

about the adherence of medical regimen  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق



149-
 

 Women health: changing in hygienic role  :عنوان البحث/الرسالة

behavior during menstruation to prevent 

recurrent of lower urinary tract infection  

  التمريض :التخصص العام

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

150- 

 Effectiveness of self directed critical thinking  :عنوان البحث/الرسالة

approach for diabetic children  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

151- 

 The relationship between the knowledge of  :عنوان البحث/الرسالة

nursing staff and their compliance to universal 

precaution for prevention of hepatitis B viral 

infection  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

 متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

  

152- 

 Database by meta-analysis : health behavior and  :عنوان البحث/الرسالة

health services for cardiovascular diseases in 

Egypt  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

153-
 

 Coping behavior and adaptation of children with  :عنوان البحث/الرسالة

diabetes  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق



154- 

 Role performed by nurses working in MCH  :ن البحث/الرسالةعنوا

clinics in Tanta  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

155-
 

 Prevalence postpartum depression among  :عنوان البحث/الرسالة

women with high risk factors  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

156- 

 Variables associated with skin dryness in the  :عنوان البحث/الرسالة

elderly  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

157-
 

 Assessment of home environment risk factors  :عنوان البحث/الرسالة

regarding accidents among preschool children  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

158-
 

 The effect of lactation protocol on the  :عنوان البحث/الرسالة

occurrence of hypoglycemic and continuation of 

breast feeding in newborn of gestational diabetic 

mothers  

  2005يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

159- 



 Efficacy of social skills training versus a  :عنوان البحث/الرسالة

problem solving approach on symptom severity 

and adjustment among schizophrenic outpatients  

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق

160-
 

 Training chronic schizophrenic patients to  :عنوان البحث/الرسالة

independently practice self- care skills and 

reducing negative symptoms  

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق
 

161-
 

 The impact of relaxation regimen on symptom  :عنوان البحث/الرسالة

severity, functional status and psychosocial 

adjustment among patients with chronic 

obstructive pulmonary disease  

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق

162-
 

 تأثري نظام االسرتخاء على ستدة االعراض احلالة الوظيفية التكيف النفسى  :عنوان البحث/الرسالة

  واالجتماعى لدى مرضى السدة الرئوية املزمنة

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  النفسية متريض نفسي والصحة :التخصص الدقيق

163-
 

 Effect of counseling on pattern of care and life  :عنوان البحث/الرسالة

burden on family caregivers of schizophrenic 

patients  

  2005مايو   :تاريخ التحكيم



  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق

164- 
 ,The effect of sense of belonging, social support  :عنوان البحث/الرسالة

conflict and loneliness on depression  

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق

165-
 

 تأثري الشعور باالنتماء املساندة االجتماعية الصراع والوحدة النفسية على  :عنوان البحث/الرسالة

  االكتئاب

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق

166-
 

تدريب مرضى الفطام املزمنني على االعتماد على النفس يف ممارسة العناية   :عنوان البحث/الرسالة
  وتقليل االعراض السالبة الذاتية

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  ي والصحة النفسيةمتريض نفس :التخصص الدقيق

167-
 

 تأثري املشورة على امناط الرعاية واعباء احلياة الفراد االسرة القائمني برعاية  :عنوان البحث/الرسالة

  مرضى الفصام

  2005مايو   :تاريخ التحكيم

  متريض نفسي والصحة النفسية :التخصص الدقيق

168-
 

 Perineal trauma during child birth strategies for  :عنوان البحث/الرسالة

minimizing it  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة املرأة والتوليد :التخصص الدقيق



169-
 

 Effect of a discharge plan on chronically ill  :عنوان البحث/الرسالة

children  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  األطفالمتريض  :التخصص الدقيق

170-
 

 'Delirium in critically ill patient: nurses  :عنوان البحث/الرسالة

perspectives  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض العناية احلرجة والطوارئ :التخصص الدقيق

171-
 

 Reasons of early breast feeding discontinuations  :عنوان البحث/الرسالة

affect an intervention counseling program on 

breast feeding practice of primipara mothers  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

172-
 

  Modern trends in home health care  :عنوان البحث/الرسالة

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

173-
 

  Common pitfalls in nursing  :عنوان البحث/الرسالة

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

174- 
 Impact of counseling program on mothers of the  :عنوان البحث/الرسالة



epileptic children  

  2005 يناير  :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

175- 

 Topical pure bee honey application versus  :عنوان البحث/الرسالة

povidone iodine in care of neonatal umbilical 

cord stump: A comparative study  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

176-
 

 Non -pharmacological intervention techniques  :عنوان البحث/الرسالة

for post operative pain management of children 

undergoing minor surgery  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

177- 

 Bladder training program and parental guidance  :عنوان البحث/الرسالة

booklet effect on control of enuresis in children  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

178- 

 Needs assessment of parentally deprived  :عنوان البحث/الرسالة

children in hostel institutions  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

179-
 

 Nursing informatics and its application to  :عنوان البحث/الرسالة

community health nursing  

  2005يناير   :تاريخ التحكيم



 متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

  

180-
 

 Community based rehabilitation its impact on  :عنوان البحث/الرسالة

disabled children in Nahia village , Giza 

governorate  

  2004ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق
 

181-
 

 Effect of onsite training performance in pediatric  :عنوان البحث/الرسالة

out patient clinic in El Menia Governorate  

  2004ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

182-
 

 Assessment of child abuse among students of  :عنوان البحث/الرسالة

selected primary governmental schools in Cairo  

  2004ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  تمعمتريض صحة اجمل :التخصص الدقيق

183-
 

 Compliance with occupational personal  :عنوان البحث/الرسالة

protective equipment among workers at Tourrah 

Portland cement company  

  2004ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

184- 

 Attitudes towards computer among nurses in  :عنوان البحث/الرسالة

urban health centers Giza city  



  2004ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

185-
 

  Obesity  :عنوان البحث/الرسالة

  2004سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  التمريض الباطين اجلراحي :التخصص الدقيق

186-
 

 The effect of nutritional counseling of pregnant  :سالةعنوان البحث/الر 

adolescents on their pregnancy outcome  

  اسكندرية-حتكيم رسالة دكتوراة  Faculty of Nursing  :اسم جهة النشر

  2004اغسطس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

187- 

  The role of nurses in cardiac rehabilitation  :عنوان البحث/الرسالة

  2004يونيو   :تاريخ التحكيم

  متريض العناية احلرجة والطوارئ :التخصص الدقيق

188-
 

 Current concepts in care of children with  :عنوان البحث/الرسالة

diabetes  

  2004مايو   :تاريخ التحكيم

  طفالمتريض األ :التخصص الدقيق

189-
 

  Primary health care  :عنوان البحث/الرسالة
  2004ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

190-



 

 Water birth a new concept in child birth and  :عنوان البحث/الرسالة

implications for nursing practice  

  2004مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة املرأة والتوليد :التخصص الدقيق

191- 

  Premarital screening  :عنوان البحث/الرسالة

  2004فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة املرأة والتوليد :التخصص الدقيق

192- 

 Biopsychosocial and spiritual needs of patient  :عنوان البحث/الرسالة

undergoing adjuvant chemotherapy  

  2004يناير   :تاريخ التحكيم

  التمريض الباطين اجلراحي :التخصص الدقيق

193- 

 العوامل املؤثرة علي ممارسات العناية الذاتية لطلبة املدارس املصابني بالسكري  :عنوان البحث/الرسالة

  باالسكندرية

  2003اكتوبر   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

194- 

 The efficacy of nutritional education program  :عنوان البحث/الرسالة

versus pharmacological vitamin D and calcium 

supplementation for prevention of 

postmenopausal osteoporosis  

  2003سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  صحة املرأة والتوليدمتريض  :التخصص الدقيق

195- 

 Factors affecting self care practices of diabetic  :عنوان البحث/الرسالة

school students in Alexandria  

  اسكندرية-حتكيم رسالة ماجستري  Faculty of Nursing  :اسم جهة النشر



  2003اغسطس   :تاريخ التحكيم

  تمعمتريض صحة اجمل :التخصص الدقيق

196-
 

 Collaboration between nursing education and  :عنوان البحث/الرسالة

nursing service  

  2003يناير   :تاريخ التحكيم

  إدارة التمريض :التخصص الدقيق

197-
 

  Community health and sanitation  :عنوان البحث/الرسالة

  2002ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :ص الدقيقالتخص

198- 

 Identification of nursing care provided in  :عنوان البحث/الرسالة

industrial health clinics in Alexandria  

  اسكندرية-حتكيم رسالة ماجستري  Faculty of Nursing  :اسم جهة النشر

  2002سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  ريض صحة اجملتمعمت :التخصص الدقيق

199-
 

 Life style of female students in relation to  :عنوان البحث/الرسالة

prevention of osteoporosis in Alexandria 

University  

  اسكندرية-حتكيم رسالة ماجستري  Faculty of Nursing  :اسم جهة النشر

  2002اغسطس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

200-
 

 معلومات واجتاهات وممارسات طالبات املدارس الثانوية الفنية للتمريض جتاة  :عنوان البحث/الرسالة

  النظافة الشخصية مبحافظة كفر الشيخ



  2002ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

201- 

  Violence against women in the family  :عنوان البحث/الرسالة

  2002مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

202- 

  تقييم بيئة املنزل للعوامل اخلطرة للحوادث بني األطفال يف سن ما قبل املدرسة  :عنوان البحث/الرسالة

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  تمعمتريض صحة اجمل :التخصص الدقيق

203- 

 Effect of breast self examination educational  :عنوان البحث/الرسالة

training program on knowledge, attitude , and 

practice of female employees in Assiut  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

204- 

-Reproductive profile in the light of socio  :الةعنوان البحث/الرس

economic background in progressive rural 

community near Assiut city upper Egypt  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

205- 

 Care providers and pregnant women compliance  :عنوان البحث/الرسالة

for prevention of iron deficiency anemia among 

pregnant women in Assiut  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

206-
 



 Health status of homeless children aged 6-15  :عنوان البحث/الرسالة

years in social care homes in Assiut Governorate  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

207- 

 ,Perceived work status by resident physicians  :عنوان البحث/الرسالة

nurses and nurses supervisors at Assiut 

University hospital  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :صص الدقيقالتخ

208-
 

 The psychosocial aspects of drug addicts in  :عنوان البحث/الرسالة

Assiut Governorate  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

209- 

  Approaches to family analysis  :عنوان البحث/الرسالة

  2002فرباير   :التحكيمتاريخ 

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

210- 

 Education for health providers in the prevention  :عنوان البحث/الرسالة

of the transmission of hepatitis C virus: A case 

study in rural Egypt  

  2002فرباير   :تاريخ التحكيم

  يض صحة اجملتمعمتر  :التخصص الدقيق

211- 

  Acute coronary syndrome nursing implications  :عنوان البحث/الرسالة

  2002يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض العناية احلرجة والطوارئ :التخصص الدقيق



212- 

 Stopping female genital mutilation is a part of  :عنوان البحث/الرسالة

promoting women's health and rights  

  2002يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

213- 

  Pain management modalities  :عنوان البحث/الرسالة
  Review article Medical surgical nursing Cairo  :اسم جهة النشر

  2002يناير   :تاريخ التحكيم

  لتمريض الباطين اجلراحيا :التخصص الدقيق

214- 

 Impact of technology on nursing practice in  :عنوان البحث/الرسالة

critical care unit  

  Review article critical care nursing Alexandria  :اسم جهة النشر

  2001سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  رئمتريض العناية احلرجة والطوا :التخصص الدقيق

215- 

  Violence in the community  :عنوان البحث/الرسالة

  Review article community health nursing Cairo  :اسم جهة النشر

  2001سبتمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

216- 

 ,Community mobilization for promoting health  :عنوان البحث/الرسالة

safe environment  

  Review article community health nursing Cairo  :اسم جهة النشر

  2001مارس   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

217- 

  Addressing the needs of adolescents  :عنوان البحث/الرسالة



 Review article community health nursing  :اسم جهة النشر

Alexandria  

  2001فرباير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

218- 

 Child maltreatment: international and national  :عنوان البحث/الرسالة

perspectives  

  Review article community health nursing Cairo  :اسم جهة النشر

  2001يناير   :التحكيم تاريخ

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

219- 

  Pain in children  :عنوان البحث/الرسالة

  .Review article pediatric Alex  :اسم جهة النشر

  2000يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

220- 

 Assessment of safety measures adopted in  :عنوان البحث/الرسالة

mechanical technical school in Alexandria  

  اسكندرية-حتكيم رسالة ماجستري  Faculty of Nursing  :اسم جهة النشر

  1999يوليو   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

221- 
  اقني ذهنياضغوط وامناط تكيف االطفال املع  :عنوان البحث/الرسالة

 Review article community health nursing  :اسم جهة النشر

Alexandria  

  1999يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

222- 

 Psychosocial behavior patterns among  :عنوان البحث/الرسالة

institunializied and non institutionalized 



preschool children in Tanta  

  اسكندرية-حتكيم رسالة ماجستري  Faculty of Nursing  :اسم جهة النشر

  1997ديسمرب   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

223- 

  ادراك السيدات العامالت جبامعة طنطا عن تغريات فرتة انقطاع الطمث  :عنوان البحث/الرسالة

  طنطا -حتكيم رسالة ماجستري   :جهة النشر اسم

  1995يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

224- 

تأثري تطبيق برنامج تثقيف صحي عن الرعاية التمريضية للطفل الرضيع علي   :عنوان البحث/الرسالة
  األمهات وممارستهن يف حمافظة املنوفية معلومات

  االسكندرية -كلية التمريض   -حتكيم رسالة دكتوراة   :النشراسم جهة 

  1994يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض األطفال :التخصص الدقيق

225- 

  تصميم وتنفيذ وتقييم برنامج تدرييب للدايات يف الرعاية الصحية األولية  :عنوان البحث/الرسالة

  االسكندرية -ية التمريض كل  -حتكيم رسالة دكتوراة   :اسم جهة النشر

  1989ابريل   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

226- 

دراسة لتقييم االجراءات املتبعة يف املنزل ملنع حدوث التسمم عند االطفال   :عنوان البحث/الرسالة
  سنني 5 حتت سن

  جامعةا السكندرية-كلية التمريض   -حتكيم رسالة ماجستري   :اسم جهة النشر

  1989يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :التخصص الدقيق

227- 

  دور املمرضات خلدمات تنظيم االسرة يف أسيوط  :عنوان البحث/الرسالة



 

 جوائز 3 :   الجوائز

     

  شهادة تكرمي النظراء املراجعون لضمان اجلودة واالعتماد  :اسم اجلائزة

  2008نوفمرب   :تاريخ احلصول عليها

  مشروع ضمان اجلودة واالعتماد  :اجلهة املاحنة

  اجملهود املتميز يف تقييم الكليات  :سبب احلصول عليها

 

  شهادة وميدالية تفوق العلمي  :جلائزةاسم ا
  1988فرباير   :تاريخ احلصول عليها

  جامعة االسكندرية -كلية التمريض   :اجلهة املاحنة

  التفوق يف جممل االنتاج العلمى  :سبب احلصول عليها

 

  شهادة وميدالية التفوق العلمي  :اسم اجلائزة

  1970اغسطس   :تاريخ احلصول عليها

  جامعة االسكندرية -كلية التمريض   :اجلهة املاحنة

  أسيوط -حتكيم رسالة ماجستري   :اسم جهة النشر

  أسيوط  :مكان النشر

  1989يناير   :تاريخ التحكيم

  متريض صحة اجملتمع :ص الدقيقالتخص

228-
 

  :عنوان البحث/الرسالة
سنوات الذين يعانون من ارتفاع درجة  3رعاية األمهات لألطفاهلن أقل من 

  احلرارة

  جامعةا السكندرية-كلية التمريض   -حتكيم رسالة ماجستري   :اسم جهة النشر

  1987يناير   :تاريخ التحكيم

  يض األطفالمتر  :التخصص الدقيق



  التفوق العلمي  :سبب احلصول عليها

 

 مشروع 11شاركت في  : المشروعات

   1-  

  Quality Assurance & Accreditation Project (2)  :اسم املشروع

  Faculty of Nursing Damanhour  :اجلهة املستفيدة

  اآلن :إىل    2008من: يناير   : املدة

 Quality Assurance & Accreditation Project  (QAAP)  :جهة التمويل

  one of the management team  :دور املتقدم

  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
 

Revising the program specification & report, course 

specification  

 

عنوان 
  :البحث/الرسالة

Urinary incontinence among elderly women at Dakahlia 

Governorate Part II: behavior therapy trial for elderly women with 

urinary incontinence at Dakahlia Governorate  

  All Faculties, Faculty of Nursing  :اجلهة املستفيدة

  2010 يوليو :إىل    2007من: نوفمرب   : املدة

  CIQAP  :جهة التمويل

  One of the management team  :دور املتقدم

اإلشرتاك يف وضع اخلطة اخلاصة باملشاركة اجملتمعية ومتابعة   :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
  التقرير اخلاص هبذا اجلزء قبل تقدمية ملدير املشروع ومراجعة تنفيذ

  

3- 
 Family health nurse at Qena  :اسم املشروع

Governorate  

كليات التمريض و املعاهد الفنية ومدارس التمريض ووحدات   :اجلهة املستفيدة
  والسكان صحة األسره بوزارة الصحة

  2007 سبتمرب :إىل    2006من: نوفمرب   : املدة



  وزاره الصحة والسكان وبنك التنمية األفريقي  :جهة التمويل

  One of the key expert  :دور املتقدم
    :  تفاصيل الدور و مهام املتقدم

 

Responsible for implementation and 

monitoring of the training course, 

conducting classroom activities in 

epidemiological aspect related to family 

health  

4-
 

 -منوفية- حمافظات اسكندرية تدريب ممرضات صحة االسرة يف  :اسم املشروع
  سوهاج وقنا

  املمرضات الرعاية الصحية االساسية بوزارة الصحة  :اجلهة املستفيدة

  2006 ديسمرب :إىل    2006من: مارس   : املدة

  االحتاد األورويب  :جهة التمويل

  one of the expert team  :دور املتقدم

   :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
 

Responsible implementation and 

monitoring of the training course, 

conducting classroom activities in health 

topics related to family health  

5- 
 Exchange of experience focusing on  :اسم املشروع

 Bologna process at Alexandria 

University  

  Faculties in Alexandria University  :اجلهة املستفيدة

  2007 ديسمرب :إىل    2006من: يناير   : املدة

  TEMPUS  :جهة التمويل

 One of the implementation team in  :دور املتقدم

faculty of nursing  

  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
 
 
 

Writing and editing self study of the 

faculty of nursing, writing the 

information package of the faculty such 

as the under and postgraduate program 

admission regulation, methods of 

teaching examination and table of 



content of the courses, also some of the 

courses syllabus.  

6- 
 Accreditation of Health Professions  :اسم املشروع

Education in Egypt  

  Faculty of Nursing  :اجلهة املستفيدة
  اآلن :إىل    2005من: يناير   : املدة

  WHO-EMRO  :جهة التمويل

  Develop the self study of the faculty  :دور املتقدم

   :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
 
 
 
 

Develop , editing self study of the 

faculty  

7- 

  Family health nurse in Menia and Suez  :اسم املشروع

  وزارة الصحة والسكان  :اجلهة املستفيدة

  2003 سبتمرب :إىل    2003من: يوليو   : املدة

  IIElDT2-MOHO-USAID  :جهة التمويل

  One of the key expert  :دور املتقدم

   :دور و مهام املتقدمتفاصيل ال
 
 

Responsible for implementation and 

monitoring of the training course, 

conducting classroom activities in 

epidemiological aspect related to family 

health  

8- 

 Quality Assurance & Accreditation  :اسم املشروع

Project (2) 

  All Faculties  :يدةاجلهة املستف
  2005 اغسطس :إىل    2003من: يونيو   : املدة

  QAAP  :جهة التمويل



  One of the key expert  :دور املتقدم

   :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
 

Editing report , course specification, 

course reports, preparation of 

documents, preparation of the QAAP 

visits and follow up visits  

9- 

  Health workforce development project  :اسم املشروع

  Medical and nursing faculties  :اجلهة املستفيدة

  2006 ديسمرب :إىل    2003من: يونيو   : املدة
  MOHE.SCU, USAID,JHPIEGO  :جهة التمويل

  Member of the implementation team  :دور املتقدم

 ;Participate in many workshops  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم

participate in strategic plan and 

developing core curriculum of 

community health nursing for all 

faculties.  

10- 
 2nd African nurses training program on  :اسم املشروع

primary health care  

 All African country participated in the  :اجلهة املستفيدة

project  

  2002ابريل  :إىل    2002من: مارس   : املدة

 NORAD & Egyptian fund for technical  :جهة التمويل

cooperation with Africa (EFTCA)  

  One of the key expert  :دور املتقدم

 Theoretical and clinical learning  :صيل الدور و مهام املتقدمتفا

experiences throughout the training in 

addition to daily small group work  

11- 

 1st African nurses training program on  :اسم املشروع

primary health care  

 All African country participated in the  :اجلهة املستفيدة

project  



  2000يوليو  :إىل    2000من: مايو   : املدة

 NORAD & Egyptian fund for technical  :جهة التمويل

cooperation with Africa (EFTCA)  

  One of the key expert  :دور املتقدم
 Theoretical and clinical learning  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم

experiences throughout the training 

project in addition to small group work  

 
 

 

 أنشطة 4  األنشطة الفنية

  

  2007معرض الوسائل السمعية والبصرية   :اسم النشاط

  طال ب كلية التمريض  :اجلهة املستفيدة

  اآلن :إىل    2007من: يونيو   :املدة

  ظيم املعرض و رئيس املعرضتن  :دور املتقدم

  بعث اخلطابات لألقسام العلمية -تنظيم املعرض   :تفاصيل الدور و مهام املتقدم

  معرض الوسائل السمعية والبصرية يقام سنويا  :نبذة عن النشاط

 

  دورة للممرضني واملمرضات من دولة اجلابون االفرقية  :اسم النشاط

  االولية و املمرضات من دولة اجلابون الذين يعملون يف جمال الرعاية الصحية املمرضني  :اجلهة املستفيدة

  2007 مايو :إىل    2007من: مايو   :املدة

  تنظيم وتنسيق الدورة  :دور املتقدم

باللغة  نياملشاركة كمنظم للدورة األفرقية للممرضني و املمرضات من دولة اجلابون املتحدث  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم
  2007الفرنسية مايو 

السريعة  منظم للدورة من ناحية الوقت وتنظيم قاعة الدروس النظرية والعملية والوجبات  :نبذة عن النشاط
  والرحالت العلمية ملدة ثالث أسابيع

 

  2006معرض الوسائل السمعية والبصرية  :اسم النشاط

  طال ب كلية التمريض  :اجلهة املستفيدة



  اآلن :إىل    2006من: مايو   :ملدةا

  تنظيم املعرض  :دور املتقدم

 -ارسال خطابات ألقسام العلمية ملخاطبة الطالب وحتضري الوسائل -تنظيم املعرض  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم

  حتديد أيام املعرض

  بمعرض الوسائل السمعية والبصرية يعرض سنويا أفكار الطال  :نبذة عن النشاط

 

  2005معرض الوسائل السمعية والبصرية   :اسم النشاط

  طال ب كلية التمريض  :اجلهة املستفيدة

  اآلن :إىل    2005من: مارس   :املدة

  رئيس املعرض تنظيم املعرض  :دور املتقدم

 -لطالب وحتضري الوسائلارسال خطابات ألقسام العلمية ملخاطبة ا -تنظيم املعرض  :تفاصيل الدور و مهام املتقدم

  حتديد أيام املعرض

 معرض الوسائل السمعية والبصرية يعرض سنويا يبني نشاط طالب مرحليت البكالوريوس  :نبذة عن النشاط

  والدراسات العليا

 

 

 


