
                                                                                                            

                                                                                                           

                                  

 دليل األبحاث الخاصة بقسم تمريض أالطفال 

 العنوان أعضاء هيئه التدريس  

ا.د/ عواطف السيد أحمد  -1

 السيد

والبطن في بين الجلد والفراش    مقارنة بين درجة الحرارة من الشرج وتحت االبط وما ▪

 حديثي الوالدة بالحضانات 

حاالت  ▪ عن  تعييهن(  )قبل  التعليمية  الحضانات  لمدرسات  تدريبي  تعليمي  برنامج 

 مصر  -الطوارئ لدى االطفال ما قبل المدرسة في اسيوط

 أثر التدريبات الرياضية على حالة الطمث لدى االناث المراهقات  ▪

الم ▪ الطبيعية  الرضاعة  عن  تدريبي  برنامج  جامعة   لألمهات طلقة  تأثير  في  العامالت 

 اسيوط 

سنوات في   5اقل من    لألطفالتحكم االمهات في عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة   ▪

 مقارنة  محافظات مختلفة : دراسة

  طرق العناية التمريضية للحبل السري في االطفال حديثي الوالدة  ▪

 وب الوادي ممارسة النظافة الشخصية للمراهقين في جامعتي اسيوط وجن  ▪

المرتبطة   ▪ والمخاطر  االطفال  عمالة  على  تؤثر  التي  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل 

 ة اسيوط نبها في مدي

  انفصال االطفال عن االمهات بعد الوالدة وسير ارضاع الثدي في فترة حديث الوالدة  ▪

  خصائص صحة االوالد والبنات بالمراهقة المبكرة في اسيوط. دراسة مقارنة ▪

النفسية  وعي   ▪ االجتماعية  للعوامل  بالنسبة  المراهقين  من  المدخنين  وغير  المدخنين 

   الخطرة والتأثير الضار لتدخين السجائر في مدينة اسيوط 

المصابين   ▪ الخدج  المواليد   على  الشكلي  المتعدد  والتنبيه  للموسيقى  العالجية  التأثيرات 

 جامعة اسيوط  مستشفيياية المركزة لحديثي الوالد ة في  نبوحدة الع التنفسبضيق 

االقتصادية   ▪ الخلفية  ضوء  في  الوالدين  بين  الطفل  اساءة  بجامعة –سلوك  االجتماعية 

 اسيوط   

في   وقعي مالالتحليل   ▪ الممرضات  بين  الوالدة  حديثي  بعناية  المتعلقة  للمعلومات 



 محافظات مصر المختلفة 

ين الصحيين بالنسبة لحقوق االطفال المرضى في اسيوط  االتجاهات المختلفة بين المهني  ▪

 واالسكندرية  

الليلي لدى االطفال في سن   الالإراديتأثير التداخالت التمريضية المختلفة على التبول   ▪

 المدرسة

بمستشفى     العناية   ▪ الكلوية  بالمتالزمة  المصابين  المدرسي  السن  اطفال  في  الذاتية 

 بأسيوط االطفال الجامعي  

ل الخطورة لسوء التغذية بين االطفال دون الخامسة في مستشفى الطفال الجامعي عوام ▪

  بأسيوط

شدة األلم بعد تطبيق كيس الثلج قبل بزل الوريد بين األطفال في سن المدرسة: دراسة  ▪

 تجريبية 

 ت التشنجالممرضات المتعلقة برعاية األطفال الذين يعانون من اواداء لومات مع ▪

و ▪ الخطرة  الملتحقات السلوكيات  المراهقات  الطالبات  لدى  بها  المرتبطة   العوامل 

 بالمدارس الثانوية 

الميكروبي  ▪ التقويم  على  بالجروح  العناية  عن  للمرضات  تدريبي  تعليمي   برنامج  أثر 

 الكمي والوعي للتلوث في االطفال المصابين بالحروق 

 اتجاهات طالبات ومشرفات التمريض نحو حقوق المرضى بالمستشفى  ▪

ومدى  ▪ التمريض  عن  اسيوط  جامعة  للتمريض  العالي  المعهد  طالبات  تصور  تحديد 

    تحصيلهن الدراسي

اسيوط  –رضاء المرضى عنن الرعاية الصحية المقدمة لهم بمستشفى اسيوط الجامعي   ▪

 مصر

 فاعلية رذاذ الرأس مقابل اإلسفنج الفاتر بين األطفال المصابين بالحمى: دراسة مقارنة  ▪

( وطرق تقييم المالحظة المباشرة OSCEاالختبار العملي الموضوعي المنظم )تأثير   ▪

 على الحالة العامة لطالب التمريض وتحصيلهم العملي

▪ A  دراسة وزن الحقيبة المدرسية وآالم الظهر لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة

 الدمام المملكة العربية السعودية 

 لدى طالب التمريض: دراسة مقارنة  االختبار العملي الموضوعي المنظم ▪

 أثر زيادة الوزن على نوعية الحياة بين أطفال المدارس االعدادية  ▪ ا.د/ايمان سيد احمد-2

 الوالدة  حديثيتخفيف االالم غير الدوائية عند  ▪

البرنامج   ▪ العالج    والتدريبي  التعليميأثر  العامالت   الطبيعي حول  للممرضات  للصدر 



 الجامعي والعناية المتوسطة والمركزة بمستشفى األطفال   الطوارئبوحدات 

 الوالدة على حدوث التوحد عند االطفال حديثيتأثير فرط بيليروبين الدم عند األطفال  ▪

 جامعة الجوف  في التمريضيلمعوقات البحث  التمريضيتصور الكادر  ▪

حشرية المستخدمة فى المنزل أحد عوامل الخطر لتطور هل ممكن أن تكون المبيدات ال ▪

 مرض السكرى عند الرضع 

التمريض تجاه الضغوطات   ▪ العلوم    في  اإلكلينيكيةتصور طالب  التطبيقيةكلية    الطبية 

 جامعة الجوف 

التحصيل   ▪ على  واألقران  الوالدين  ارتباط  مرحلة   الدراسيتأثير  فى  التمريض  لطلبة 

 المراهقة المتـأخرة 

لدى طالب التمريض   الدراسيتقدير الذات وتحفيز التحصيل    في  اإلرشاد نامج  أثر بر ▪

 بجامعة أسيوط 

 الموضوعيادراك طالب التمريض وقلقهم وضغوطهم أثناء اختبار الفحص السريري   ▪

 المنظم 

 تأثير برنامج التحضير على مستوى القلق لدى األطفال الذين يخضعون للتنظير  ▪

التدخل   ▪ من   الفموي  الحركييسرع  والخروج  الفم  طريق  عن  الكاملة  التغذية  وقت 

 المستشفى والتفرغ 

مرحلة المراهقة المتقدمة األوائل  فيأنماط التربية والمشكالت السلوكية لدى المراهقين  ▪

 بمحافظة قنا 

لدى األطفال المصابين بداء السكرى من   الصعوبات العاطفية والسلوكية واالجتماعية ▪

 النوع األول 

 المدرسة ما قبلفعالية برنامج منع العنف على السلوكيات العدوانية لدى أطفال  ▪

 نقص الوزن وقصر القامة بين أطفال مدارس الصعيد باستخدام مخططات النمو  ▪

 تقييم جاهزية التغذية عن طريق الفم لدى الخدج  ▪

 تأثير العالج باللعب على تقليل القلق قبل جراحة اليوم الواحد فى الطفال ▪

 الخدج  فيلية تدليك البطن على عدم تحمل التغذية فعا ▪

مراجعة الرعاية التمريضية لألطفال الذين يتلقون عمليات نقل الدم بمستشفى االطفال  ▪

 الجامعي

 لدى المراهقين فى مدينة أسيوط  الغذائياثار ادمان االنترنت على السلوك  ▪

التفكير  محاكاة  الأثر   ▪ أثناء    النقديعلى  التمريض  طالب  لدى  بالنفس  والثقة  والرضا 

 الرئوي رعاية طفل مصاب بااللتهاب 



 جراحة البطن عند الرضيع  ما بعد تأثير التدليك على االم  ▪

تأثير طريقة خدعة السعال على شدة األلم أثناء اجراءات بزل الوريد لدى األطفال فى  ▪

   المستشفيات 

ابراهيم-3 عبد   ا.د/حكمت 

 الكريم

 الوالدة  حديثيتأثير عالج البتادين أثناء الوالدة والتقدم فى الوالدة وحالة الطفل  ▪

 لطالبات المدرسة الثانوية عن الدورة الشهرية تعليميتأثير برنامج   ▪

 المنيا وأسيوط  محافظتيدراسة وبائية عن القلق لدى المقيمين بدور رعاية األيتام   ▪

الم ▪ األطفال  بين  السمنة  المؤثرة دراسة معدل حدوث  العوامل  االبتدائية وبعض  دارس 

 محافظة أسيوط  فيعليها 

الحمل  ▪ التسمم  حاالت  على  والبالسيبو  الماغنسيوم  سلفات  لمقارنة  عشوائية  دراسة 

 شهر  18واألطفال حتى  

تشنجية   ▪ المصابين باضطرابات  باألطفال  العناية  تجاه  الممرضات  أداء  تقييم معلومات 

 الجامعي بمستشفى األطفال 

ومهارات  تأثي ▪ لمعلومات  برنامج  االرتقاء   مقدمير  عن  التعليمية  بالحضانات  الرعاية 

 بمستوى الصحة 

يعملن   االتي أثر البرنامج التعليمي والتدريبي على العالج الطبيعي للصدر للممرضات   ▪

 لألطفال  الجامعيبوحدات الطوارئ والعناية المتوسطة والمركزة بمستشفى أسيوط 

معدل االنتشار وعوامل الخطورة المصاحبة للعدوى بالديدان لدى أطفال المدارس فى  ▪

 جامعة األزهر وجامعة أسيوط  مستشفيات 

 بوسية تأثير برنامج التثقيف الصحي ألمهات األطفال المصابين بمرض الديدان الد  ▪

 .في مستشفى األطفال بجامعة أسيوط ▪

أداء الفريق الصحي حول مكافحة العدوى في وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة  ▪

 .2012بأسيوط ومستشفى المنيا الجامعي باألزهر 

األطفال  ▪ عند  الفم  اللتهاب  المضاعف  الكيميائي  العالج  على  للعسل  العالجي  التأثير 

 بمحافظة سوهاج 

ان ▪ مستشفى  عوامل  في  واألطفال  الرضع  عند  الجراحة  بعد  الحمى  ومخاطر  تشار 

 .األطفال بجامعة أسيوط 

المبكرة  ▪ الطفولة  في مرحلة  الملتحمة  التهاب  وممارساتهن حول  األمهات  معرفة  تقييم 

 في مستشفى أسيوط للعيون 

أثنا ▪ األطفال  عند  باأللم  اإلحساس  تقليل  على  الفم  طريق  عن  السكروز  تناول  ء تأثير 

 التطعيمات اإلجبارية في مدينة المنيا 



الخدج في  ▪ األلم يسترجع األطفال  الغذائية على  التغذية غير  التغذية مقابل طرق  تأثير 

 وضعية االنبطاح بعد اإلجراءات الغازية

معرفة معلمي المدارس بشكل أساسي قبل وبعد تدريس تدابير اإلسعافات األولية فيما  ▪

 ملتوية أو المكسورة بين األطفال يتعلق بالقواطع الدائمة ال

 العالقة بين السمنة وأمراض القلب الخلقية لدى األطفال في سن المدرسة  ▪

 تأثير إدمان اإلنترنت على األداء األكاديمي لطلبة البكالوريوس في التمريض  ▪

األول  ▪ الدولي  المؤتمر   ، اإلناث  ختان  من  وأمها  الفتيات  وموقف  وممارسة  معرفة 

 للتمريض 

 تأثير برنامج تعليمي لمرضى الصرع المراهقين والبالغين وأسرهم على معارفهم  ▪

 .أثر اضطرابات النطق على الحالة النفسية واالجتماعية لألطفال في سن المدرسة  ▪

ا  ▪ غير  األساليب  استخدام  الذين  تأثير  لألطفال  والخوف  اآلالم  تخفيف  في  لدوائية 

   .يخضعون لثقب فين

والخوف   ▪ األلم  تخفيف  على  والفقاعات  المتحركة  للرسوم  اإللهاء  تقنيات  تقييم  فعالية 

 أثناء الحقن الوريدي لألطفال في سن المدرسة 

 األيتام  أثر أسلوب استرخاء العضالت التقدمي في تقليل التوتر لدى المراهقين في دار   ▪

 تطوير مقياس إجهاد المراهقين األيتام ، مجلة التمريض العلمية بأسيوط   ▪

 تقييم األطفال الصم ، ومعرفة وممارسات فيما يتعلق بالوقاية من حوادث السيارات  . ▪

 األم والمعرفة والممارسات حول صدمة العين في مرحلة الطفولة المبكرة  ▪

التمريضية على نتائج ما بعد الجراحة ومدة اإلقامة في المستشفى  تأثير معيار الرعاية   ▪

 لألطفال المصابين بالفتق اإلربي في مستشفى األطفال بجامعة أسيوط. 

بين أطفال الحضانة الذين يستقبلون   والقيءتأثير رواية القصص على تقليل الغثيان  ▪

 الكيميائي العالج 

العزيز -4 عبد    ا.د/مرزوقه 

 جادهللا

 سلوكيات التدريس السريري والثقة بالنفس لدى طالب التمريض  ▪

العامالت  ▪ للممرضات  للصدر  الطبيعي  العالج  حول  وتدريبي  تعليمي  برنامج  أثر 

 بوحدات الطوارئ والعناية المتوسطة والمركزة بمستشفى األطفال بجامعة أسيوط 

وممارس ▪ األكل  وعادات  اجسامهم  لصورة  المراهقات   الطالبات  التمارين اتجاهات  ة 

 الرياضية بجامعة أسيوط 

أحد عوامل الخطر لتطور مرض السكري عند   الحشريةهل يمكن أن تكون المبيدات   ▪

 ؟ الرضع 

 تقدير الذات وجودة الحياة لدى األطفال المعاقين بصريًا بمدينة أسيوط  ▪



الوالدة أداء الفريق الصحي حول مكافحة العدوى في وحدات العناية المركزة لحديثي   ▪

 بمستشفيات جامعة أسيوط والمنيا 

المدارس  ▪ في  المراهقات  بين  الرياضية  ممارسة  وعادات  األلبان  منتجات  استهالك 

 الثانوية بمدينة أسيوط 

 أثر العنف اإلعالمي على السلوك العدواني لدى المراهقين بمدينة أسيوط  ▪

ع ▪ الحرارة  درجة  ارتفاع  لعالج  الممرضات  واتجاهات  معلومات  االطفال تقييم  ند 

 الجامعي بمستشفى اسيوط 

تأثير تشتيت االنتباه على تخفيف األلم أثناء الوخز القطني في األطفال الذين يعانون من  ▪

 جامعه أسيوط  -سرطان الدم بمعهد جنوب مصر لألورام

طالب  ▪ لدي  األكاديمي  لإلنجاز  والدافعية  الذات  اعتبار  على  إرشادي  برنامج  تأثير 

 يوط التمريض في جامعه أس

النمو  ▪ مقاييس  باستخدام  مصر  بصعيد  المدارس  ألطفال  القامة  وقصر  النمو  نقص 

 المحلى والعالمي 

 والثقة بالنفس  الدراسيبالتحصيل  وعالقتهالصراعات بين االباء والمراهقين  ▪

 تطوير مقياس الضغوط لدى  المراهقين األيتام   ▪

 ال ما قبل المدرسةتأثير برنامج للوقاية من العنف على السلوك العدواني ألطف ▪

 معلومات واتجاهات طالب التمريض عن عالج األلم عند االطفال فى صعيد مصر  ▪

 جودة الحياة بين األطفال المصابين بداء السكري من النوع األول، مدينة أسيوط، مصر ▪

 النمو الجسدي لألطفال في سن المدرسة بمحافظة سوهاج  ▪

دور  ▪ في  المراهقين  لدى  التوتر  تقليل  في  للعضالت  التدريجي  االسترخاء  تقنية  أثر 

 األيتام بمدينة أسيوط  

 تأثير العالج باللعب في تقليل القلق قبل  جراحة اليوم الواحد بين األطفال  ▪

الوليدي في وحدات العناية   الدمويالتسمم  تجاهتقييم معلومات  وممارسات الممرضات  ▪

 ثي الوالدة بجامعة المنيا المركزة لحدي

العناية   ▪ المعوية في وحدة  بالتغذية  يتعلق  فيما  السريرية  الممرضات والمالحظة  ادراك 

 المركزة لحديثي الوالدة 

 مضاعفات الفتحة الصناعية  للجلد المحيط  بها  فى االطفال بعد  الجراحة ▪

بفغر   الصمغ  فعالية ▪ المصابين  الفتحة  لدى األطفال  الجلد  حول  السنغال على مشاكل 

 القولون 

زيادة الوزن وانتشار السمنة بين أطفال المدارس االبتدائية في صعيد مصر باستخدام  ▪



 CDC مخططات النمو المصرية و

الخامس  ▪ ا.م/فتحيه زكى محمد -5 سن  تحت  األطفال  تسمم  عن  وتدريبي  تعليمي  برنامج  معلومات تأثير  علي  ة 

وأداء األمهات العامالت بجامعة أسيوط . المجلة المصرية ألمراض الجهاز الهضمي 

 2001يونيو  2عدد  6المجلد 

أسيوط.  ▪ في  الطبيعية  للرضاعة  المراهقات  الفتيات  لطب   أدراك  المصرية  المجلة 

 2002يوليو  3عدد   20المجتمع المجلد 

أثناء    ▪ أسيوط    مستشفييفي    اإلسهالمعلومات وممارسات األمهات في تغذية أطفالهن 

 2002يونيو  2العدد  13كلية طب المنيا المجلد   الجامعي. المجلة العلمية

النمو  ▪ ناقصي  األطفال  علي  للحواس  المتعدد  والتنشيط  للموسيقي  العالجي  التأثير 

  بالمستشفىمركزة لألطفال حديثي الوالدة  المصابين بضيق في التنفس بوحدة العناية ال

بأسيوط. المجلد    الجامعي   ، األطفال  لطب  اإلسكندرية  العدد    17مجلة  يوليو    2،   ،

2003  

الوالدة  ▪ حديث  الطفل  وحالة  الوالدة  تطور  علي  واالسترخاء  التنفس  تمرينات  تأثير 

يونيو   2العدد  14د الجامعي بأسيوط. المجلة العلمية كلية الطب بالمنيا المجل بالمستشفى

2003   

سلوك سوء معاملة األطفال بين االَباء في ضوء الحالة االقتصادية واالجتماعية بجامعة  ▪

 2004، ملحق مايو  5، العدد  30أسيوط. المجلة الطبية المصرية الجديدة ، المجلد 

ألطفالهن    ▪ الخطر  عوامل  عن  األمهات  قبلمعلومات  المصابين    ما  المدرسة  سن 

الجامعي بأسيوط. المجلة الطبية المصرية الجديدة ، المجلد    بالمستشفىالربوية    ةباألزم 

 2004، سبتمبر   3، العدد  31

المجلة   الجامعي بأسيوط .  بالمستشفىتأثير نوع الوالدة علي انجاح الرضاعة الطبيعية    ▪

   2004)ملحق( ديسمبر  4العدد  72الطبية لجامعة القاهرة المجلد 

ة لألطفال في سن المدرسة المصابين بالمتالزمة الكلوية بمستشفى األطفال العناية الذاتي ▪

   2006( 2العدد ) 35المجلة الطبية المصرية الجديدة .المجلد  بأسيوط. الجامعي

العدوي    ▪ في  التحكم  عن  للممرضات  تدريبي  تعليمي  برنامج    لإلجراءاتعمل 

االختراقية بوحدات االطفال حديثي الوالدة في مستشفيات المنيا الجامعي والعام. مجلة 

 (2013)أكتوبر   10، العدد  9العلوم األمريكية. المجلد 

الذين    ▪ لألطفال  التمريضية  العناية  تجاه  الممرضات  وممارسات  معلومات  تقييم 

لعلمية بأسيوط  المجلد  يخضعون لغسيل الكلى الدموي بمدينة أسيوط مجلة التمريض ا

 2013ملحق  2. العدد  1



المبكرة    ▪ المراهقة  فتيات  بين  النساء  أمراض  والرياض   بأسيوطأعراض  )مصر( 

مجلة التمريض والعلوم الصحية   IOSR )المملكة العربية السعودية( وردود افعالهن.

   2015أبريل   -الثالث( مارس  -)اإلصدار  2العدد:  4المجلد: 

في مرحلة الطفولة المبكرة في مدينة اسيوط   لألطفالنمط النوم  تؤثر عليالعوامل التي  ▪

،     JHCكلية التمريض جامعة عين شمس     المجلة المصرية للرعاية الصحية  مصر

 2016 ,1العدد  7المجلد 

 في سن المدرسة في مدينة اسيوط  لألطفالالعالقة بين العنف االسري وتقدير الذات   ▪

IOSR    :المجلد الصحية  والعلوم  التمريض  الخامس(    -)اإلصدار    3العدد:    5مجلة 

   2016يونيو .  -مايو 

برنامج تعليمي للمراهقين والبالغين من مرضي الصرع واسرهم علي معلوماتهم   تأثير  ▪

 2016يونيو   6عدد   13مجلة علوم الحياة المجلد . وممارساتهم

محافظة   ▪ في  االعدادية  المدارس  تالميذ  بين  المدرسي  والعنف  االطفال  معاملة  سوء 

،     JHCكلية التمريض جامعة عين شمس     المجلة المصرية للرعاية الصحية  اسيوط

 2016 ,2العدد  7المجلد 

طفال الذين يعانون  من التهاب االذن الوسطي المتكرر برنامج تعليمي لوالدي اال  تأثير  ▪

عدد    12خالل مرحلة الطفولة المبكرة علي منع تكرارها مجلة العلوم األمريكية المجلد  

 2016يوليو  7

الرغامي   ▪ بالناسور  المصابين  الوالدة  حديثي  تجاه  الممرضات  وممارسات  معلومات 

.   4التمريض العلمية بأسيوط مجلد    مجلةبمستشفى األطفال الجامعي بأسيوط    المرئي

 2016( ) ديسمبر (  9عدد .)

الجراحة    ▪ وحدة  في  الجروح  عدوى  يخص  بما  الممرضات  وممارسات  معلومات 

  . بأسيوط  الجامعي  األطفال  بأسيوط مجلد  بمستشفى  العلمية  التمريض  . عدد    4مجلة 

(.9 ، )2016 

يعانو   ▪ الذين  األطفال  تجاه  الممرضات  وأداء  المخ معلومات  في  إصابات  من  ن 

بأسيوط.   الجامعي  مجلد  بالمستشفى  بأسيوط  العلمية  التمريض  .)  4مجلة  عدد   .9 ،  )

2016 

مجلة  ▪ األطفال  بين  الواحد  اليوم  جراحة  قبل  القلق  من  الحد  على  باللعب  العالج  تأثير 

الصحية   والعلوم  اإلصدار    7المجلد    IOSRالتمريض  )يوليو    4،  عشر   -.الحادي 

 (   2018أغسطس 

التغذية    ▪ تحمل  على عدم  البطن  تدليك  األمريكية    لحديثيفاعليه  المجلة  الخدج  الوالدة 



 2018، سبتمبر  6، العدد  6ألبحاث التمريض. المجلد.  

أثناء    ▪ األلم  شدة  على  هوكو  لنقطة  بالثلج  والتدليك  بالضغط  العالج   االختراقفعالية 

العلمية.  أسيوط  تمريض  مجلة  المتوسط  البحر  بأنيميا  المصابين  لألطفال  الوريدي 

 .2018(  أغسطس 14(. العدد )6المجلد )

التمريضية   ▪ الرعاية  المصابين   ناقصي الخدج    الوالدة  لحديثي   المقدمةجودة  الوزن 

( المجلد  العلمية.  أسيوط  تمريض  مجلة  البطينى  المخ  )6بنزيف  العدد  ملحق14(.    ) 

 2018أغسطس 

التنفسي  ▪ الجهاز  التهابات  من  بالوقاية  الخاص  الحضانة  لمشرفي  التعليمي  برنامج 

 2019(  17(. العدد )7العلوي بمدينة أسيوط مجلة تمريض أسيوط العلمية. المجلد )

التنفسي  الجهاز  التهابات  بالوقاية من  الخاصة  معلومات وممارسات مشرفي الحضانة 

دون األطفال  بين  األطفال   العلوي  تمريض  في  للبحوث  الدولية  المجلة  الخامسة  سن 

   2019,  2العدد  1.المجلد 

الميكانيكية مجلة  ▪ للتهوية  الخاضعين  الوالدة  المقدمة لحديثي  التمريضية  الرعاية  جودة 

  2019) سبتمبر (  18. العدد  7تمريض أسيوط العلمية. المجلد 

األم  ▪ بين  المبكر  للجلد  الجلد  مالمسة  الطبيعية    تأثير  الرضاعة  بدء  على  ووليدها 

 2المجلة الدولية للبحوث في تمريض األطفال .المجلد   للمولود.  والمعايير الفسيولوجية

 2020يونيو ،  -، يناير  1، اإلصدار 

على    ▪ للجسم  المختلفة  األوضاع  الجهازتأثير  الوالدة   معايير  لحديثي  والقلب  التنفسي 

الم للتهوية  يخضعون  الذين  ، الخدج  التمريض  ألبحاث  األمريكية  .المجلة  يكانيكية 

 2020، مايو ،  4، العدد  8المجلد. 

العوامل المؤثرة على الصحة العقلية لألطفال في سن المدرسة بمحافظة أسيوط مجلة   ▪

 2016( ، 9. عدد .) 4التمريض العلمية بأسيوط مجلد 

المت  ▪ البحر  بأنيميا  المصابين  للمراهقين  الذاتية  التمريض   الكبرىوسط  الفعالية  مجلة 

 2020( ، 20. عدد .) 8العلمية بأسيوط مجلد 

المتوسط  ▪ البحر  بأنيميا  المصابين  للمراهقين  الذاتية  الكفاءة  على  تعليمي  برنامج  تأثير 

 2020( ،  22. عدد .) 8مجلد ,. مجلة التمريض العلمية بأسيوط  الكبرى

 سلوكيات التدريس اإلكلينيكي والطالبة الممرضة الثقة بالنفس   ▪ محمد ا.م/اسماء عبد العزيز-6

أثر البرنامج التعليمي والتدريبي على العالج الطبيعي للصدر للممرضات العامالت    ▪

 بوحدات الطوارئ والعناية المتوسطة والمركزة بمستشفى األطفال بجامعة أسيوط  

 تخفيف اآلالم غير الدوائية عند حديثي الوالدة    ▪



ة الجسم وعادات األكل وتمارين الممارسة مواقف الطالبات المراهقات بجامعة صور  ▪

 أسيوط  

هل يمكن أن تكون المبيدات السكنية أحد عوامل الخطر لتطور مرض السكري عند   ▪

 الرضع؟ 

 استهالك منتجات األلبان وعادات ممارسة المراهقات بالمدارس الثانوية بمدينة أسيوط  ▪

زمنة على النمو البدني وحاصل الذكاء لدى األطفال تأثير أمراض الكلى الم  ▪

 والمراهقين بمستشفى أطفال أسيوط الجامعي 

عوامل الخطر وتدخالت التمريض لاللتهاب الرئوي المرتبط بأجهزة التنفس الصناعي  ▪

 في وحدة العناية المركزة لألطفال بمستشفى األطفال بجامعة أسيوط  

 ابين بسرطان الدم في جنوب مصر  معرفة األمهات بتغذية األطفال المص  ▪

تأثير التدليك العالجي على التعب لدى األطفال المصابين بسرطان الدم بعد العالج   ▪

 الكيماوي ، 

 .تقييم األطفال الصم والمعرفة والممارسات فيما يتعلق بالوقاية من حوادث السيارات  . ▪

ألمهات األطفال المصابين بالديدان الدبوسية  في   تأثير برنامج صحي تعليمي   ▪ ا.م/امال احمد مبارك -7

العيادات الخارجية بمستشفى األطفال الجامعي بأسيوط . مجلة طب األزهر, المجلد 

 2011( يناير 1(, العدد )9)

المدرسة بقرى ومدن محافظة   ما قبلدراسة مقارنة: عن إصابات األطفال في سن  ▪

 2013)،  {5{ العدد }9} أسيوط. ، مجلة العلوم األمريكية ، المجلد 

دراسة عادات األكل لألطفال ذوى التوحد فى مدينة أسيوط. ، مجلة العلوم األمريكية ،  ▪

 2013)،  {5{ العدد }9المجلد }

دراسة عن اإلمراض الجلدية   بين أطفال محافظة أسيوط. ، مجلة نيويورك العلمية ،  ▪

 .2014)،  {8{ العدد }7المجلد }

التنبيه الحسي علي  النمو الجسدي لألطفال المبتسرين بمدينة أسيوط. ، مجلة  اثر    ▪

 .2014)،  {4{ العدد }2التمريض العلمية بأسيوط ، المجلد }

راسة عوامل الخطر البيئية المسببة ألخطاء االنكسار لدى تالميذ المدارس في   ▪

{ ، ملحق 5لعدد }{ ا3محافظة أسيوط. ، مجلة التمريض العلمية بأسيوط ، المجلد }

 2014يونيو

أثير استخدام التدابير المهارية  في تحسين نتائج الربو الشعبي في األطفال طب    ▪

 .J  ،Vol. {39} No. {3} ،May (2015) .أسيوط

ثر التنبيه الحسي علي  التطور السلوكي العصبي لألطفال المبتسرين بمدينة أسيوط. ،  ▪



 .(2015)،  {8{ العدد }6مجلة التربية والممارسة ، المجلد }

  فوسفات   -6  -علومات وأداء الممرضات للعناية باألطفال المصابين بنقص  جلوكوز م ▪

مجلة التمريض العلمية بأسيوط ، ديهيدروجنيز بمستشفى األطفال الجامعي بأسيوط. ،  ▪

 2015) { ، يونيو5{ العدد }3المجلد }

دراسة لمعرفة وممارسة األمهات لألطفال المصابين بفقر الدم المنجلي بمستشفيات    ▪

{ ،  9{ العدد }4محافظة الوادي الجديد ، مجلة التمريض العلمية بأسيوط ، المجلد }

 2016) ديسمبر

 .االطفال لحمايتهم من التعرض للمبيدات الحشرية ير برنامج تعليمي ال مهات تأث  ▪

IOSR Journal of Nursing and Health Science ،VOL (5) ،NO (5) ،

Ver. III  أكتوبر -سبتمبر)  ،PP 25-35  ،(2016). 

الدماغ  بمستشفى  فيمعرفة وأداء الممرضات فيما يتعلق باألطفال المصابين بإصابات  ▪

 2016) سبتمبر 9، ال.  4جامعة أسيوط ، مجلة التمريض العلمية بأسيوط ، المجلد. 

 ثير العالج بالتدليك على زيادة الوزن واإلقامة في المستشفى لحديثي الوالدة المبتسرين     ▪

. التاسع 2، اإلصدار  7، المجلد  2018للتمريض والعلوم الصحية ،  IOSR مجلة

 42-37( ، ص 2018أبريل    )مارس

فاعلية التعبئة المبكرة في حركة األمعاء لألطفال بعد جراحة البطن ، مجلة التمريض   ▪

 .2019)،  {18{ العدد }7أسيوط ، المجلد } العلمية

تأثير التدليك بالروائح على نمط النوم بعد الجراحة لدى األطفال في سن المدرسة ،    ▪

 2019)،  {18{ العدد }7المجلد } مجلة التمريض العلمية بأسيوط ،

قييم ممارسة التمريض لحديثي الوالدة المصابين بفرط بيليروبين الدم ، مجلة ت ▪

 .2019)،  {18{ العدد }7التمريض العلمية بأسيوط ، المجلد }

التحصيل تأثير مجموعة األقران والحالة االجتماعية واالقتصادية للوالدين على  ▪ زكى   ا.م/نوره عبد الحميد-8

 الدراسي بين طالب المدارس اإلعدادية في محافظة أسيوط. 

معلومات واتجاهات وممارسات اآلباء واألمهات إلى استخدام المضادات الحيوية   ▪

 وسوء استخدامها بين األطفال المصابين "بعدوى الجهاز التنفسي العلوي" 

 معوقات بداية و حتمية الرضاعة الطبيعية لدى الرضع  ▪

 ق بين طالب كلية التمريض في جامعة أسيوط محددات الضي ▪

العالقة بين العنف األسري واحترام الذات لدى األطفال في سن المدرسة في مدينة   ▪

 أسيوط. 

▪ I   تأثير "برنامج تعليمي" على الممرضات لتحسين المعلومات والممارسات المتعلقة



 . بعناية األطفال المصابين بالتهاب السحايا

 األطفال في سن المدرسة المصابين بأمراض القلب الخلقيةجوده الحياة بين  ▪

مواقف ممرضات األطفال وأولياء األمور تجاه أهمية مشاركة األسر في الرعاية   ▪

أثير برنامج تعليمي لتحسين مفهوم واحترام الذات للمراهقين األيتام  المقدمة ألطفالهم

  في مدينة أسيوط

 ت البطن ومضاعفات ما بعد العمليات تأثير تغذية األطفال الصغار قبل عمليا ▪

استخدام التكنولوجيا لدى المراهقين وأثره على نمط النوم، صعوبات االنتباه واإلنجاز  ▪

 األكاديمي في مدينة أسيوط 

تأثير برنامج تعليمي عن سالمة األغذية على تحسين معلومات وممارسات الطالب  ▪

 المراهقين في أسيوط 

)السكروز(  والسكاته )المصاصة( ومزجهما كمسكن لأللم بين دور خميرة السكر  ▪

 حديثي الوالدة  قبل وأثناء اإلجراءات المؤلمة للوالدة

على الغثيان والقيء بين األطفال المصابين بسرطان الدم بعد  باإلبرفعالية العالج  ▪

 العالج الكيميائي 

سريب الوريدي بين ممارسات ممرضات األطفال تجاه اإلبالغ عن أخطاء العالج بالت ▪

 الجراحيةاألطفال الذين خضعوا للعمليات 

للممارسة التمريضية لتحسين الرعاية المقدمة لألطفال    سريريإعداد بروتوكول  ▪

 المصابين بالسرطان نحو تنفيذ العالج بزرع الخاليا الجذعية 

الوالدة  حديثيتأثير التدليك الميداني على مستوى البيليروبين وتكرار البراز لدى  ▪

 بالضوئي المصابين بفرط بيليروبين الدم تحت العالج 

الجهاز التنفسي للوليد المبتسر المصاب بمتالزمة الضائقة  تأثير الوضعية على وظيفة ▪

 التنفسية 

إعداد بروتوكول سريرى  للممارسة التمريضية لتحسين الرعاية المقدمة لألطفال   ▪

 المصابين بالسرطان نحو تنفيذ العالج بزرع الخاليا الجذعية 

 الصناعي تنفس جهاز ال الوالدة على ديثيحجودة الرعاية التمريضية المقدمة لألطفال  ▪

 إرشادات تعليمية لممرضات األطفال: تحسين رعاية األطفال تحت عملية زرع الكلى ▪

تأثير برنامج صحي تعليمي ألمهات األطفال المصابين بالديدان الدبوسية في العيادات  ▪ محمد  ا.م/ناهد ثابت-9

 الخارجية بمستشفى األطفال الجامعي بأسيوط 

 التوحد بمدينة أسيوط  ألطفالدراسة العادات الغذائية  ▪

تأثير اعطاء السكروز بالفم علي تقليل احساس الرضع باأللم اثناء التطعيمات   ▪



عوامل الخطر البيئي المسببة  لألخطاء االنكسارية بين   االجبارية في مد ينه اسيوط

 أطفال المدارس االبتدائية واالعدادية في محافظة أسيوط 

 اإلكلينيكي  تعلمهم  بيئة في المؤثرة العوامل عن اسيوط تمريض  امتياز طالب  آراء ▪

 اثر برنامج تعليمي لألمهات المزارعات لحماية أطفالهن من التعرض للمبيدات. ▪

معلومات طالب المدارس الثانوية في الريف والحضر عن بعض المغذيات الدقيقة  ▪

 المختارة )دراسة مقارنة(. 

 علي التحصيل االكاديمي لطالب التمريض   تأثير مهارات المذاكرة والضغط األكاديمي ▪

 تكرار وشدة الصراع بين المراهقين و آباؤهم في محافظة اسيوط   ▪

تأثير  تأثير العالج بالتدليك على زيادة الوزن واإلقامة بالمستشفى لحديثي الوالدة الخدج ▪

ل برنامج تعليمي لألمهات حول منع اساءة استخدام األدوية عن طريق الفم لألطفال االق

من خمس سنوات تأثير برنامج تعليمي لألمهات حول منع اساءة استخدام األدوية عن 

 طريق الفم لألطفال االقل من خمس سنوات 

 الطفولة المبكرة.  مرحلي فيمعلومات وممارسات االمهات عن صدمات العين  ▪

بين أطفال الحضانة الذين يستقبلون   والقيءتأثير رواية القصص على تقليل الغثيان  ▪

 .الكيميائيلعالج ا

التنفسي والقلب لحديثي الوالدة   معايير الجهازتأثير األوضاع المختلفة للجسم على  ▪

الخدج الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية .المجلة األمريكية ألبحاث التمريض ،  

 2020، مايو ،  4، العدد  8المجلد. 

 البحر المتوسط العظمي بأنيمياللمراهقين المصابين   الذاتية الكفاءة ▪

البحر المتوسط  بأنيمياصابين  للمراهقين الم  الذاتية الكفاءةبرنامج تعليمي علي  تأثير ▪

 العظمي 

تطوير معيار التمريض للحفاظ على توازن السوائل و األمالح المعدنية  لألطفال   ▪

 المصابين بأمراض خطيرة في وحدة العناية المركزة لألطفال 

تأثير مخطط تعليمي على المعرفة والمهارات المتعلقة بتعزيز الصحة بين مقدمي   ▪ د/اعتماد حسين سيد-10

 الرعاية في الحضانة   

تأثير الضغط والتدليك بالثلج لنقطة هوكو على شدة األلم أثناء االختراق الوريدي  ▪

 لألطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط 

بفتحة االخراج الصناعية في   مضاعفات الجلد ما بعد العمليات في المنطقة المحيطة ▪

 األطفال 

فاعلية السنط السنغالي على مشاكل الجلد في المنطقة المحيطة بفتحة االخراج   ▪



الصناعية في األطفال مضاعفات الجلد ما بعد العمليات في المنطقة المحيطة بفتحة  

 االخراج الصناعية في األطفال

فاعلية السنط السنغالي على مشاكل الجلد في المنطقة المحيطة بفتحة االخراج   ▪

 لحديثيللممرضات عن الرعاية التمريضية  تعليميالصناعية في األطفال تأثير برنامج  

 الوالدة المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية. 

لديهم فى مستشفى   الشعبيالربو  عند األطفال وشدة الغذائيةالعالقة بين العادات  ▪ د/هند سيد محمد -11

 بأسيوط   الجامعياألطفال 

تأثير التدخالت اإلجرائية لتحفيز فم األطفال المبتسرين لزيادة قدرتهم على استخدام   ▪

 المستشفى  فيوفترة بقائهم   التغذيةالفم فى 

 .4تقييم االستعداد للتغذية عن طريق الفم لدى الخدج  ▪

 سنة(.   15 - 10تقييم اضطرابات األكل لدى المراهقين األوائل ) ▪

تأثير برنامج تعليمي على الممرضات لتحسين المعلومات والممارسات المتعلقة بعناية   ▪ حسين  د/امال عبدربه-12

 األطفال المصابين بالتهاب السحايا 

 الحياة بين األطفال في سن المدرسة المصابين بأمراض القلب الخلقيةجودة  ▪

انتشار وعوامل خطر العيوب الخلقية عند األطفال حديثي الوالدة في مستشفى األطفال  ▪

 الجامعي بأسيوط 

العوامل المرتبطة بعالمات خطر حديثي الوالدة بين األمهات المعرضات للخطر خالل  ▪

 والدةفترة ما قبل وأثناء وبعد ال

وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة على الوزن والجهاز   فيفاعلية االضاءة الدورية  ▪

 التنفسي القلبي لدى األطفال الخدج.

 تأثير برنامج تدريبي ألمهات المراهقين عن االستخدام االمن لإلنترنت  ▪

دخال الخط التدقيق و اعادة التدقيق في رعاية التمريض لألطفال الذين يخضعون ال  ▪

 الوريدي المركزي في وحدة العناية المركزة لألطفال 

ممارسات ممرضات األطفال تجاه االبالغ عن أخطاء العالج بالتسريب الوريدي بين  ▪

 للعمليات الجراحية خضعوااألطفال الذين 

 فاعلية التحرك المبكر على حركة األمعاء لألطفال بعد عملية جراحة البطن  ▪

تأثير تقنية استرخاء العضالت التدريجي لتقليل الضغوط بين المراهقين بدور رعاية   ▪ الفتاح عبد د/اميره حسن-13

 األيتام بمدينة أسيوط 

الذين يجري   تقييم معلومات وممارسات الممرضات تجاه العناية التمريضية لألطفال ▪

 لهم الغسيل الدموي بمدينة أسيوط 



 األيتام تطوير مقياس الضغوط النفسية للمراهقين في دور  ▪

مستوى كفاءة الممرضات والممارسات المبلغ عنها بين المرضى من األطفال والبالغين  ▪

 والموصلين علي جهاز التنفس الصناعي  COVID 19المصابين بـ 

برنامج تعليمي لمشرفات الحضانات فيما يتعلق بالوقاية من أمراض الجهاز التنفسي   ▪ د/ شيماء محمد مرسى 

 أسيوط العلوى في مدينة 

معلومات وممارسات مشرفات الحضانات فيما يتعلق بالوقاية من أمراض الجهاز  ▪

  التنفسي لألطفال االقل  من خمس سنوات 

مضاعفات الجلد ما بعد العمليات في المنطقة المحيطة بفتحة االخراج الصناعية في   ▪ عبدالحى  م.م/ حنان عزوز

 األطفال 

في المنطقة المحيطة بفتحة االخراج   فاعلية السنط السنغالي على مشاكل الجلد  ▪

  الصناعية في األطفال

تأثير طريقة خدعة السعال على شدة األلم أثناء اجراءات بزل الوريد لدى األطفال فى  ▪ م.م/ناهد خميس محمد 

 المستشفيات   

تأثير طرق نفخ البالون وحيلة السعال على تقليل األلم بين األطفال أثناء سحب عينات  ▪

 ي الوريد الدم 

 فاعلية التحرك المبكر على حركة األمعاء لألطفال بعد عملية جراحة البطن  ▪ م.م/ امانى جمال عبد الحميد 

فاعلية مض العلقة مقابل التحرك المبكر المبكر على حركة األمعاء لألطفال بعد عملية  ▪

 جراحة البطن 

على شدة األلم أثناء االختراق الوريدي تأثير الضغط والتدليك بالثلج لنقطة هوكو   ▪ م.م/شيماء حسن خلف هللا 

 لألطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط 

 

 الصناعي جهاز التنفس  الوالدة على ديثيحعاية التمريضية المقدمة لألطفال جودة الر ▪ م/ صابرين عبدهللا مصطفى 

بالتغذية المعوية في وحدة العناية ادراك الممرضات والمالحظة السريرية فيما يتعلق    ▪ م/ نورا محمد مهدى 

 المركزة لحديثي الوالدة 

 

 

 


