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 هيئة القومية  كلية معتمدة من ال                                                                                                                                                                                                                                                   كلية التمريض                  

 لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                                                                                                                   قسم تمريض المسنين                                                                                             
 

 دوليا    المنشورةبيان باألبحاث 

   جامعة أسيوط  -كلية التمريض   -تمريض المسنينبقسم  

 النشر  وتاريخ مكان القسم  البحث  فى المشاركون العربية  باللغة البحث عنوان .   م

كتدخل    .1 المشورة  جلسات  تأثير 

والوحده   االكتئاب  على  تمريضى 

 لدى المسنين في مدينه اسيوط 

نادية ابراهيم السيد                 .د

 نرمين محمود عبد العزيز د. 
 النفسيالتمريض  •

 تمريض المسنين  •

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS) 

e-ISSN: 2320–1959.p- ISSN: 

2320–1940 Volume 4, Issue 6 

Ver. VI(November - December 

2015), PP 16-22 . 

على   .2 تعليمي  تأثيربرنامج 

الكيميائي  العالج  مخرجات 

 لمرضى السرطان  المسنين

 نرمين محمود عبد العزيز  د. 

 
 IOSR Journal of Nursing and تمريض المسنين  •

Health Science (IOSR-JNHS) 

e-ISSN:2320–1959.p-ISSN: 

2320–1940.Volume 5, Issue 3 

Ver. I(May-Jun 2016),P62-69 

الوعي بين مرضى الجلوكوما في    .3

 صعيد مصر 
   أ. د. ماجده أحمد محمد

             أ. د. ميمي محمد مكاوي             

              د. نرمين محمود عبد العزيز       

                د. رانيا محمد أحمد                 

 تمريض باطني وجراجي  •

 تمريض باطني وجراجي  •

 تمريض المسنين   •

International Journal of 

Advanced Nursing Studies, 5 

(2) (2016) 132-138.  

عوام  .4 الرب   لتأثير  الشعبي    وخطر 

الصلة   ذات  المسنين  صحه  على 

جامعه   بمستشفى  الحياة  بجودة 

   أسيوط

 نرمين محمود عبدالعزيز       د. 

 
 International Journal of تمريض المسنين  •

Advanced Nursing Studies, 6 

(1) (2017) 1-6.  
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تعليمى    .5 تمريضى  برنامج  تأثير 

فشل   مرضى  والتزام  وعى  على 

 . القلب المزمن

 نرمين محمود عبدالعزيزد. 

 د. سهير مصطفى قاسم                  

       د. سهرة  ذكى عازر                    

 تمريض المسنين  •

 طب الباطنة  •

 تمريض باطني وجراجي  •

 

Acceptance for publication in 

Egyptian journal of Health 

care (EJHC) 6/ 2017. Journal 

of the Faculty of Nursing, Ain 

Shams University.  

عن    .6 تعليمى  برنامج  الوقاية  تأثير 

من الحوادث و االسعافات االوليه  

 على المسنين 

  سعاد عبد الحميد .د

 نرمين محمود عبدالعزيز      د. 

  العاطي د. نجالء سعد عبد 

 

 تمريض المسنين  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

Acceptance for publication in 

Egyptian journal of Health 

care (EJHC) 7/ 2017. Journal 

of the Faculty of Nursing, Ain 

Shams University. 

 تمريضي تعليمي برتوكول تأثير  .7

 الحياة جودة علي فردي 

 عضله احتشاء بعد للمرضي

 القلب 

 سهرة  ذكى عازر                          .د

 نرمين محمود عبدالعزيز .د

 مني عبد العظيم احمد .د

 صفاء رشاد محمود  .د

 تمريض باطني وجراجي   •

 تمريض المسنين   •

 تمريض الحاالت الحرجة   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

International Journal of 

Advance Research  in Nursing. 

Volume 2,Issue 2, Jul-

Dec2019, Page No. 21-31.  

8.  

 

 عن صحي تثقيف برنامج  تأثير

 معلومات علي المهبلية االلتهابات

 المسنات  السيدات وممارسات

 مصطفي  الهدي نور .د

 عبدالعزيز محمود نرمين .د

 محمود  محمد ثريا .د

 د محمو رشاد صفاء .د

 تمريض النساء والتوليد   •

 تمريض المسنين   •

 تمريض صحة المجتمع   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing 

Vol. 6, Issue 3, pp: (250-258), 

Month: September - December 

2019. 

  علي صحي  تثقيف برنامج تأثير  .9

 وممارسه معلومات تحسن

 عن المسنات السيدات الشخصية

 المهبلي الضمور

 عبدالعزيز محمود نرمين .د

 أحمد  حسين ناديه .د
 تمريض المسنين   •

 مريض النسا والتوليد  •

 

International Journal of 

Advance Research in 

Nursing,VOL.2,Issue2,PartA,2

019. 

على    .10 تاهيلى  برنامج  تاثير 

لديهم  الذين  المسنين  المرضى 

بمستشفى   الحوض   فى   كسر 

 الجامعي سوهاج 

 شيماء حسن عبدالفتاح

 د/ نعمة محمد المغربي 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز

 د/ الشاذلي موسي 

 تمريض المسنين   •

 تتمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض المسنين  •

Malaysian Journal of Nursing, 

July, 2017. Vol. 9, Issue1, 

Pages 54-64. 
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تاثير برنامج تثقيفى  على مشاكل    .11

المرضى   لدى  واالسنان  الفم 

 المسنين بمدينة أسيوط 

 د/استير ابراهيم

 د/ هدى دياب 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز

 د/ نعمة محمد المغربي 

 

 تمريض المسنين   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض المسنين  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 

(IOSR-JNHS) e-ISSN: 2320–

1959.p- ISSN: 2320–1940, 

Volume 8, Issue 2 Ver. VI 

(March - April 2019), PP 71-

80. 

تأثير إرشادات التدخل التمريضي    .12

فيما   السن  كبار  معلومات  على 

الحر   موجة  من  بالحماية  يتعلق 

 بمستشفى جامعة أسيوط الرئيسي 

 ابوزيد عبدهللا حنان .د

 الحميد عبد سعيدة .د

 تمريض المسنين    •

 تمريض المسنين   •

 

IJRDO - Journal of Health 

Sciences and Nursing ISSN: 

2456-298X. Volume-3 | Issue-

1 | January,2018. PP 47-60 

االجتماعي   .13 الدعم  بين  العالقة 

اليومية   للحياة  الفعالة  واألنشطة 

 السن في مدينة أسيوط بين كبار 

 ابوزيد عبدهللا حنان .د

  عبدالفتاح حسن شيماء د

 خلف  عبدالرحيم شيماء د

 تمريض المسنين    •

 تمريض المسنين   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 

IJRDO - Journal of Health 

Sciences and Nursing ISSN: 

2456-298X Volume-3 | No 11 | 

November,2018.P15-27 

الخطر    .14 وعوامل  الدم  فقر 

الوظيفة   بضعف  المرتبطة 

 .اإلدراكية لدى المرضى المسنين

 الحميد عبد سعيدة .د

 ابوزيد عبدهللا حنان .د

 عبدهللا شيماء .د

 تمريض المسنين    •

 تمريض المسنين   •

 امراض دم   •

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS) 

Volume 8, Issue 3 Ser. I. 

(May. - June .2019). ISSN: 

2320-1959. PP 16-21 

الناعمة    .15 المهارات  بين  العالقة 

لدى طالب   االكاديمي  والتحصيل 

 تمريض الفرقة الرابعة 

 أمال سيد محمد            .د

 حنان عبد هللا أبوزيد  .د

 فايزة محمد محمد  .د

 أحمدزمزم أحمد  .د

 ادارة التمريض   •

 تمريض المسنين   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 تمريض الصحة  النفسية    •

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS) 

Volume 8, Issue 4 Ser. I. (July-

Aug .2019). ISSN: 2320-1959.  

PP 15-23 
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تمريضي   .16 تعليمي  برنامج  تأثير 

على   آالم منظم  مرضى  نتائج 

الذين   المزمنة  الظهر  أسفل 

بالتردد   للعالج  يخضعون 

 الحراري 

 احمد  حسن غادة .د

 خليل  سيد شيماء .د

 مصطفى  ممدوح نعمة د

 زيد أبو هللا عبد حنان .د

 فهمى  محمد هبة .د

 علواني الرحيم عبد .د

 تمريض الباطني الجراحي   •

 تمريض الباطني الجراحي    •

 تمريض الباطني الجراحي   •

 تمريض المسنين   •

 تمريض المسنين   •

The International Institute for 

Science, Technology and 

Education (IISTE).JHMN 

Journal of Health, Medicine 

and Nursing. Vol 65, 2019. 

ISSN 2422-8419.      

تأثير برنامج التمارين الرياضية "  .17

بين  الضغوط  مستوى  على 

 ."السيدات المسنات  

 سميه ابو عبده  .د 

 عال علي عبد الفتاح .د 

 هناء مختار ابراهيم  .د

 سعيدة عبد الحميد  .د

 تمريض الصحة  النفسية    •

 تمريض الصحة  النفسية   •

 تمريض المسنين   •

 تمريض المسنين   •

 Tanta Scientific Nursing 

Journal  Vol. 14 No. 1 May, 

2018 

حول   "  .18 الصحي  الوعي  برنامج 

بين  الخطرة  الصحية  السلوكيات 

المسنين في نوادي المسنين بمدينة 

 ."مصر  -أسيوط

 عوض  أحمد سهير م.م 

 ابراهيم فهمي دياب هدي.د .أ 

 حسانين حامد ربعة .د.أ

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة .د

 تمريض المسنين   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 تمريض المسنين   •

 

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS)  

Volume 7, Issue 3 Ver. VI 

(May-June .2018), PP 59-67  

عن   "  .19 صحي  تثقيف  برنامج 

في  للمسنين  السكري  القدم  رعاية 

بمدينة   الريفية  المناطق  بعض 

 "أسيوط   

 صفاء رشاد محمود .د 

 سعاد عبد الحميد شرقاوي  .د

 سعيدة عبد الحميد عبد العزيز .د

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 تمريض المسنين   •

 

International Journal of Novel 

Research in Healthcare and 

Nursing. Vol. 6, Issue 2, pp: 

(945-958),: May - August 

2019  

واتجاهات    .20 وممارسات  معلومات 

نهاية   رعاية  حول  الممرضات 

الحرجة   الوحدات  في  الحياة 

 ."كتيبات  مقترح

 احمد  احمد نجالء .د

  الحميد عبد سعيدة.د

  الدين جمال نجالء .د

 محمد عبد الباقي   مروة .د

 حاالت حرجة تمريض  •

 تمريض المسنين  •

   حاالت حرجةتمريض  •

 ى تمريض الباطني والجراح •

 International Journal of 

Advance Research in Nursing  

Volume 3; Issue 1; Jan-Jun 

2020; pp. 45-53 
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على    .21 بالموسيقى  العالج  تأثير 

المسنين  لدى  االكتئاب  مستوي 

 بنوادي المسنين بأسيوط

  السيد ابراهيم نادية .د

 ابراهيم  مختار هناء .د   

 الفتاح  عبد علي عال .د

 عثمان  ربيع صفاء .د

 تمريض الصحة  النفسية    •

 تمريض المسنين    •

 تمريض الصحة  النفسية   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع  •

 

IOSR (International 

Organization of Scientific 

Research) Journal of Nursing 

and Health Science, Volume 8, 

Issue 2 (Mar. - Apr .2019), PP 

58-65 

التوازن   .22 و  التقوية  تمرين  تأثير 

المسنين   بين  السقوط  خطر  على 

 بنوادي المسنين بأسيوط

  ابراهيم مختار هناء .د

 علي  الورداني شيماء.د

 مهران علي صفاء.د

 تمريض المسنين  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  •

IOSR (International 

Organization of Scientific 

Research) (IOSR-JNHS)  

Journal of Nursing and Health 

Science, Volume 8, Issue 2 

(Mar. - Apr .2019), PP 83-91 

التعليمى   .23 البرنامج   يعمل  هل 

السكرى   الشبكيه  باعتالل  الخاص 

مرضى  بين  الوعى  زياده  على 

 السكرى للمسنين .

 د/فاطمة رجب 

 د/هبه محمد فهمي 

 د/احمد خير

 د/غاده عبدالرحمن

 د/منال عزالدين

 د/هالل حته 

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض المسنين  •

 طب الصحة العامة  •

 تمريض النساء والتوليد •

 االمراض الباطنة  •

Diabetes, Metabolic Syndrome 

and Obesity: Targets and 

Therapy Dovepress 2019 

التأهيل   .24 اعاده  برنامج  تأثير 

السقوط   الوقاية من  التربوي على 

 بعد السكتة الدماغية 

 د/ عصمت سيد عبد المجيد

 د/اسماء سيد عبد المجيد 

 د/ مروة علي المصري 

 د/ هبه محمد فهمي

 شحاته د/ غيداء 

 تمريض الباطني الجراحي  •

 تمريض الباطني الجراحي   •

 تمريض الباطني الجراحي  •

 تمريض المسنين  •

 االمراض الباطنة  •

Journal of  Nursing, education 

and practice Vol 10, No 11 , 

2020 

التمريضية علي   .25 تأثير االرشادات 

القلق ومستوي  لدي    معلومات 

المسنين   الخاضعين المرضي 

اسيوط   بمستشفى  الصدر  لمنظار 

  الجامعي

 م/ مرثا ملك لبيب

 ا.م.د/ سعاد عبد الحميد  

 ا.م.د/ علي عبد العظيم حسن

 زيد أبو هللا عبد حنان .د

 تمريض المسنين  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 طب صدرية  •

 تمريض المسنين  •

1  st international conference 

Nursing Practice &Era 

Challenge, 30 January 

2017,149-158. 
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عن   .26 المسنين  معلومات  تقييم 

مدينة   فى  البولية  المسالك  عدوى 

 أسيوط 

 

 سعيدة عبد الحميد عبد العزيز 

 د/ هدى دياب فهمي إبراهيم 

 د/ نعمة محمد المغربي  

 د د/ صفاء محمود رشا

 المسنين تمريض  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

ASS.UNIV. Volume 13, 

Issue1,2010 

عند    .27 للفم  الصحية  الحالة  دراسة 

 المسنين فى مدينة اسيوط 

 هناء مختار إبراهيم محمد 

 د/هدى دياب فهمي إبراهيم

 د/أسماء غريب محمد 

 المسنين تمريض  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 

Al-Azher assiut medical  

journal Volume 8, Issue 

2,2020 

لاللتهاب    .28 الخطر  عوامل  تاثير 

 الشعبى على جودة الحياه

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز

 

 تمريض المسنين  •

 

International Journal of 

Advanced Nursing Studies, 6 

(1) (2017) 1-6. Website: 

www.sciencepubco.com/index.

php/IJANS. 

على    .29 تاهيلى  برنامج  تاثير 

لديهم  الذين  المسنين  المرضى 

بمستشفى   الحوض   فى   كسر 

 الجامعي سوهاج 

 شيماء حسن عبدالفتاح

 د/ نعمة محمد المغربي 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز

 د/ الشاذلي موسي 

 تمريض المسنين   •

 تتمريض صحة االسرة والمجتمع •

 تمريض المسنين  •

Malaysian Journal of Nursing, 

July, 2017. Vol. 9, Issue1, 

Pages 54-64. 

تاثير برنامج تثقيفى  على مشاكل    .30

المرضى   لدى  واالسنان  الفم 

 المسنين بمدينة أسيوط 

 د/استير ابراهيم

 د/ هدى دياب 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز

 د/ نعمة محمد المغربي 

 

 تمريض المسنين   •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 المسنين تمريض  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع •

 

(IOSR-JNHS) e-ISSN: 2320–

1959.p- ISSN: 2320–1940, 

Volume 8, Issue 2 Ver. VI 

(March - April 2019), PP 71-

80. 

الوظائف    .31 عن  تثقيفي   برنامج  تأثير 

السن   كبار  المرضى  عند  المعرفية 

الخارجية   العيادات  على  المترددين 

 بمستشفى أسيوط الجامعي  

 د/ هبه فهمي 

 د/ هدى دياب 

 د/ عالء الدين درويش 

 د/اسماء محمد غريب 

 تمريض المسنين   •

 عتمريض صحة االسرة والمجتم •

 الطب النفسى  •

 عوالمجتمتمريض صحة االسرة   •

 

(IOSR-JNHS) e-ISSN: 2320–

1959.p- ISSN: 2320–1940, 

Volume 5, Issue 4 Ver. VI 

(Jul- Aug2016), PP 18-24. 

http://www.sciencepubco.com/index.php/IJANS
http://www.sciencepubco.com/index.php/IJANS
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والتمارين   .32 المريض  تعليم  كفاءة 

المسنين  المرضى  لدى  الموجهة 

الركبة   بخشونة مفصل  المصابين 

 بمستشفى جامعة أسيوط 

 هناء مختار أبراهيم

   قطبأ د/صفاء احمد 

 ثناء عال الدين محمد  أ د/

 هشام عبدالرحيم القاضي    أ د

 تمريض المسنين  •

 عتمريض صحة االسرة والمجتم •

 تمريض باطني وجراحي  •

 جراحة عظام   •

 

(IOSR-JNHS) e-ISSN: 

Volume 4, Issue 6 Ver. PP 53-

62 NULL,2015. 

ومقدمي    .33 المسنين  ممارسات  تقييم 

باألمان   يتعلق  فيما  لهم  الرعاية 

 الغذائي بمحافظة أسيوط  

د/نازك  0حنان عبد هللا أبو زيد  أ

إبراهيم عبد الغنى    ا/  
د/شكرية عدلي لبيب      
 د/صفاء رشاد محمود    

 تمريض المسنين  •

 عتمريض صحة االسرة والمجتم •

 عتمريض صحة االسرة والمجتم •

 صحة االسرة والمجتمع تمريض •

 

Journal of education and 

practice, vol. 5, No. 21,2014. 

علي   .34 تثقيفي  برنامج  تأثير 

السن   كبار  ومعتقدات  معلومات 

 عن هشاشة العظام   

 د/ هبه محمد فهمي 
 د/ مؤيد احمد  
 د/ رنا العيان 

 د/ هناء مختار ابراهيم
 د/ صفاء رشاد محمود 

 حسن د/صفاء ربيع 

 تمريض المسنين  •

 تمريض حاالت حرجة  •

 اخصائية تمريض •

 تمريض مسنين  •

 تمريض صحة مجتمع •

 تمريض صحة مجتمع •

International Medical Journal, 

vol. 28, No.  

1, feberary, 2021. 

 رئيس القسم                                                                                                    

 

 

 د. نرمين محمود عبد العزيز                                                                                                
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 هيئة القومية  كلية معتمدة من ال                                                                                                                                                                                                                                                   كلية التمريض                  

 لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                                                                                                                   قسم تمريض المسنين                                                                                             

 

 ا  محلي   المنشورةبيان باألبحاث 

 جامعة أسيوط    -كلية التمريض   -تمريض المسنينبقسم  

 باللغة البحث عنوان م

 العربية

 النشر  وتاريخ مكان القسم البحث  فى  المشاركون  عنوان البحث باللغة االنجليزية

الوعى    .1 برنامج    الصحي تقييم 

الصحية  السلوكيات  عن 

الخاطئة بين المسنين فى نوادى  

 المسنين فى مدنية اسيوط 

Assessment of Health literacy program 

about health risk behaviors among the 

eldely in geriatric clubs at assiut cit, 

Egypt. 

 م .م /سهير  احمد عوض

 حسانين حامد ربعة .د.أ

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة.د

 تمريض المسنين  •

 تمريض صحة االسرة والمجتمع   •

 تمريض المسنين  •

 

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (6) No, (15) 

January 2020 

فاعلية التوعية بالوضع وتمرين   .2

العنق  الم  تخفيف  علي  الرقبة 

السن   كبار  مرضى  لدى 

 بمستشفى اسيوط الجامعي 

Efficacy of Posture Awareness and 

Neck Exercise Program on Reducing 

Cervical Pain among Elderly Patients 

at Assuit University Hospital 

 م/ امل حمدي محمود

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

د/ صفاء علي جمال الدين  

 مهران

 ابراهيم د/ هناء مختار 

 تمريض المسنين   •

 تمريض المسنين   •

 والتأهيلالطب الطبيعي والروماتيزم    •

 تمريض المسنين   •

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (8) No, (1) 

August 2020 

واتجاهات    .3 معلومات  تقييم 

تجاه   االزهر  جامعة  طالب 

لكبار   الفسيولوجية  التغيرات 

 السن 

Assessment of Students Knowledge 

and Attitudes Related to Physiological 

Changes of Elderly People in El-Azhar 

University at Assuit City, Egypt 

 م/ فاطمه الزهراء احمد حسن 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز  

 زيد أبو هللا عبد حناند/  

 

أخصائية تمريض بالمعهد الفني للتمريض    •

 االزهر بأسيوط 

 تمريض المسنين   •

 تمريض المسنين   •

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (6) No, (15) 

Marsh2020 
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المسنين  "  .4 لدى  الحياة  جودة 

البول بسلس  دراسة   :المصابين 

في   المستشفيات  على  قائمة 

 "محافظة أسيوط ، مصر

Quality of Life among the Elderly 

patient with Urinary Incontinence: a 

Hospital Based Study at Assuit 

Governorate ,Egypt 

 شاكر حنفي هدي .م

 قطب محمد أحمد صفاء .د.أ 

 العزب  شحاتة أحمد د.أ

 عبد الحميد عبد سعيدة .د

 العزيز

 تمريض المسنين  •

 ع والمجتمتمريض صحة االسرة   •

 طب المسالك  •

 تمريض المسنين  •

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (7) No, (18) 

September 2019 

الغذائية  "  .5 الحالة  بين  العالقة 

لدى  المزمنة  واألمراض 

 ."المسنين بمدينة أسيوط 

Relation between Nutritional Status 

and Chronic Diseases among Elderly 

at Assuit City 

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة.د

 الفتاح  عبد حسن شيماء.د

 العاطي عبد سعد نجالء .د

 علي  الورداني شيماء.د

 تمريض المسنين  •

 تمريض المسنين  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم  •

Assuit Scientific Nursing 

Journal Vol , (8) No, (21), 

June, 2020, pp (1-14 ) 

بروتوكول    .6 تطبيق  تأثير 

التنفس   وظائف  علي  تمريضي 

الرئوي  األنسداد  لمرضى 

 المزمن للمسنين

Impact of Implementing Nursing 

Protocol on Respiratory Function of 

Elderly Patients' with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease 

 م.م/ مرثا ملك لبيب 

 ا.د/ صفاء احمد محمد قطب

ا.م.د/ نرمين محمود عبد 

 العزيز

 ا.م.د/ علي عبد العظيم حسن

 د/ هبة محمد فهمي

 تمريض المسنين  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم  •

 تمريض المسنين  •

 طب صدرية  •

 تمريض المسنين  •

 

Assiut Scientific Nursing 

Journal Vol (8), Issue (20), 

Special No.(1)2020 , pp 

(38-52) 

التنتقييم     .7 لمرضى  وظائف  فس 

المزمن الرئوي   األنسداد 

بالمعلومات    لمسنينا وعالقتها 

المستشفي   في  والممارسات 

مدينة  في  الجامعي  الرئيسي 

 اسيوط 

Assessment of Respiratory Functions 

among the Elderly with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease on 

their Knowledge and Practice at the 

Main University Hospital in Assuit 

City 

 م.م/  مرثا ملك لبيب 

 ا.د/ صفاء احمد محمد قطب

ا.م.د/ نرمين محمود عبد 

 العزيز

 ا.م.د/ علي عبد العظيم حسن

 د/ هبة محمد فهمي

 تمريض المسنين  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم  •

 تمريض المسنين  •

 طب صدرية  •

 تمريض المسنين  •

 

Assiut Scientific Nursing 

Journal Vol , (8) No, (21), 

June, 2020, pp (34-45 ) 
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م .8
د

ى

 

ا

 ل

العالجي  بالنظام  االلتزام 

المسنين  المرضى  بين 

القلب المصابين   بفشل 

 بمستشفيات مدينة اسيوط 

Compliance to therapeutic regimen 

among geriatric patients with heart 

failure at Assiut city Hospitals 

 م .تسنيم  احمد شلقامي 

 حسانين حامد ربعة .د.أ

 زيد أبو هللا عبد حنان .د

 

 تمريض المسنين  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم  •

 تمريض المسنين  •

 

 

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (6) No, (14) 

August 2018 

الوعى   .9 برنامج  تقييم 

السلوكيات   عن  الصحى 

بين  الخاطئة  الصحية 

نوادى   فى  المسنين 

 المسنين فى مدنية اسيوط 

Assessment of Health literacy 

program about health risk behaviors 

among the eldely in geriatric clubs 

at assiut cit, Egypt. 

 م .م /سهير  احمد عوض

 حسانين حامد ربعة .د.أ

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة.د

 

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 المسنينتمريض  •

•  

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (6) No, (15) 

January 2020 

بالوضع   .10 التوعية  فاعلية 

علي   الرقبة  وتمرين 

لدى  العنق  الم  تخفيف 

السن   كبار  مرضى 

 بمستشفى اسيوط الجامعي 

Efficacy of Posture Awareness and 

Neck Exercise Program on 

Reducing Cervical Pain among 

Elderly Patients at Assuit 

University Hospital 

 م/ امل حمدي محمود

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 د/ صفاء علي جمال الدين مهران 

 د/ هناء مختار ابراهيم 

 تمريض المسنين   •

 تمريض المسنين   •

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل   •

 تمريض المسنين   •

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (8) No, (1) August 

2020 

واتجاهات    .11 معلومات  تقييم 

االزهر   جامعة  طالب 

التغيرات   تجاه 

 الفسيولوجية لكبار السن

Assessment of Students Knowledge 

and Attitudes Related to 

Physiological Changes of Elderly 

People in El-Azhar University at 

Assuit City, Egypt 

 م/ فاطمه الزهراء احمد حسن 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز  

 العزيز عبد سعيدة عبدالحميدد/  

 

أخصائية تمريض بالمعهد الفني للتمريض    •

 االزهر بأسيوط 

 تمريض المسنين   •

 تمريض المسنين   •

Assuit Scientific Nursing 

Journal  Vol , (6) No, (15) 

March 2020 
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صحى  .12 تثقيف    برنامج 

معلومات   لتحسين 

عن   المسنين  المرضى 

 كسر الحوض 

Health Education program to 

improve the knowledge of Elderly 

Patients with Hip Fracture. 

 شيماء حسن عبدالفتاح 

 د/ نعمة محمد المغربي 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 

 مريض المسنينت •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 المسنينمريض ت •

 

Assiut Scientific Nursing Journal, 

Vol. 5, No. 10, April, 2017. 

 

تثقيف    .13 برنامج  تأثير 

الوعى   على  تمريضي 

المرضى  بين  وااللتزام  

مرض   من  يعانون  الذين 

 فشل القلب المزمن 

Effect of Nursing Teaching 

Program on Awareness and 

Adherence among Patients with 

chronic Heart Failure Disease. 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 د/ سهرة  زكي عازر

 د/ سهير مصطفي قاسم

  مريض المسنينت •

 تمريض باطنى وجراحي •

 طب الباطنة •

 

Egyptian Journal of Health Care, 

Vol. 8, No. 3.2017 

 

عن    .14 تعليمي  برنامج  تأثير 

واالسعافات   الوقاية 

من    الحوادث  األولية  

ومهارات   معلومات  على 

 المسنين

Effect of Educational Program 

about Accidents Prevention and 

First aids on knowledge and 

practice of Elderly. 

 د/ سعاد  عبد الحميد شرقاوي 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 د/ نجالء سعد عبدالعاطي

 

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 

Egyptian Journal of Health Care, 

Vol. 8, No. 3.2017 

 

لدى    .15 الحياة  نوعية 

الذين   المسنين  المرضى 

إعاقة  من  يعانون 

المترددين   بين  بصرية 

على الرمد فى مستشفى  

 جامعة أسيوط الجامعي

Quality of life among 

visually impaired    elderly 

patients attending 

ophthalmic clinic at assiut 

university hospital   

 هبة محمد فهمي حفني

 د/ شكرية عدلي لبيب 0أ

 د/إيهاب إسماعيل وصفى  

      د/صفاء احمد قطب 

 تمريض المسنين  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 طب وجراحة العيون  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 

Assiut Scientific Nursing Journal, 

وممارسات    .16 معلومات 

الذين   السن  كبار  لدى 

الفم   مشاكل  من  يعانون 

أسيوط   بمدينة  واالسنان 

 الجامعى

Knowledge and Reported 

Practice among Elderly with 

Oral and Dental Problems 

at Assiut City, Egypt 

 د/استير ابراهيم

 د/ هدى دياب فهمى ابراهيم

 عبدالعزيز د/ نرمين محمود 

 د/ نعمة محمد المغربي 

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 

Assiut Scientific Nursing Journal, 

Vol. 7, Issue (17), June2019, pp 

(102-112). 
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بين    .17 الحياه  جودة 

المعاش   بعد  المسنين 

 بمدينة أسيوط 

Quality of Life among 

Elderly after retirement at 

Assuit City. 

 نوال جاد محمد

 د/ سعاد عبدالحميد شرقاوى 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 تمريض المسنين •

Assiut Scientific Nursing Journal, 

Vol. 8, No. 20, Supplement March 

2020, pp (1-11). 

المعرفيه    .18 الوظائف  تقييم 

المسنين   المرضى  لدى 

على   المترددين 

الخارجية   العيادات 

أسيوط   بمستشفى 

 الجامعي 

Assessment Cognitive 

Functions among Elderly 

patients attending out 

Patient Clinics in Assiut 

University Hospital 

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة

د/ إيمان محمد حسين         0ا

د/هناء عبد الحكيم احمد                 0أ

 د/هدى دياب فهمي إبراهيم   0أ

 تمريض المسنين •

 امراض نفسيه وعصبيه •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 

Assiut Scientific Nursing Journal, 

Vol. 3, No. 6, 2015 

انشطة    .19 الخياه  تقييم 

السن   لكبار  اليوميه 

اسفل    بالم  المرضى 

الظهر بمستفيات وزارة   

 الصحه 

Assessment of daily living 

activities among elderly 

patient with low back pain 

at ministry health hospital 

 عال على عبادى  .

 نعمه محمد المغربى  د.أ 

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة .د

 تمريض المسنين  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم  •

 تمريض المسنين  •

Assiut Scientific Nursing Journal, 

Vol. 7, No19, 2019P123-133 

الطالب    .20 معلومات  تقييم 

التغيرات   عن  وسلوكهم 

لدى   الفسيولوجية 

بمستشفى   المسنين 

 االزهر بأسيوط 

Assessment of student 

knowledge and attitude 

related to physiological 

changes of elderly people 

in El-Azhar university at 

assiut city,Egypt. 

 فاطمه الزهراء احمد حسن 

 نرمين محمود عبدالعزيز  د.ا 

 العزيز عبد الحميد عبد سعيدة .د

 ,Assiut Scientific Nursing Journal تمريض المسنين •

Vol. 8, Issue20, 2020P1-11 
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للفم    .21 الصحية  الحالة 

عند المسنين فى مدينة  

 اسيوط 

Oral health status among elderly 

people at assiut city 

 هناء مختار أبراهيم 

 د/هدى دياب فهمي إبراهيم 

 د/أسماء غريب محمد 

 تمريض المسنين •

 ع االسرة والمجتمتمريض صحة  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

Al-Azher Assiut medical 

Journal,  Vol. 8, Issue2,2010. 

الذاتية    .22 الكفاءة  برنامج 

الوظيفة   على  العالجية 

مفصل   لخشونة  البدنية 

المرضى   لدى  الركبة 

بمستشفى   المسنين 

 جامعة أسيوط  

Self-efficacy management program 

on physical function of the knee 

osteoarthritis among elderly 

patients at Assuit university 

hospital 

 مختار أبراهيم هناء 

   د/صفاء احمد قطبأ 

 ثناء عال الدين محمد   د/أ 

     القاضيهشام عبدالرحيم د/أ 

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 تمريض باطني وجراحي •

 جراحة عظام   •

 

Assiut Scientific Nursing 

Journal, Vol. 8, Issue20, 

2020P1-11 

بين    .23 الدورية  المتابعة 

الذين  المرضى   المسنين 

اإلمراض  من  يعانون 

بالعيادات   المزمنة 

مستشفى   فى  الخارجية 

 جامعة أسيوط 

Routine follow up care among 

Elderly patients suffering from 

chronic diseases at Assiut 

university hospital clinics. 

 أسماء جمعة رجب 

فهمي  0أ دياب  د/هدى 

     إبراهيم              

 د/سعاد عبد الحميد شرقاوي    

 بمستشفى جامعة أسيوط تمريض أخصائية  •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 

   عصحة االسرة والمجتمتمريض  •

Assiut Scientific Nursing 

Journal, Vol. 1, Issue No.2, 

2013. 

انتشار    .24 معدل 

الجلدية   األمراض 

المرضى   بين  الشائعة 

مستشفى   فى  المسنين 

 جامعة أسيوط  

Prevalence  of common skin 

diseases among the elderly patients 

at assiut university  hospital  

العزيز   د نرمين محمود عب
 د/نجوى عيسى  0أ

د/هدى دياب فهمي إبراهيم   
 د/سعاد عبد الحميد شرقاوي     

  تمريض المسنين •

 امراض جلدية وتناسلية  •
 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 صحة االسرة والمجتمع  تمريض •

Al new Egyptian journal of 

medcine, Vol (43) No 4 Pp: 

70-81 ,  2010. 
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بين    .25 الحياه  جودة 

المعاش   بعد  المسنين 

 بمدينة أسيوط 

Quality of Life among Elderly 

after retirement at Assuit City. 

 نوال جاد محمد

 د/ سعاد عبدالحميد شرقاوى 

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 

 تمريض المسنين •

 ع تمريض صحة االسرة والمجتم •

 تمريض المسنين •

Assiut Scientific Nursing 

Journal, Vol. 8, No. 20, 

Supplement March 2020, pp 

(1-11). 

جودة الحياة لدى كبار    .26

السن الذين يعانون من  

المزمنة   الكبد  امراض 

الراجحي   بمستشفى 

 للكبد جامعة اسيوط. 

Quality of Life among Elderly 

patients with Chronic Liver  

Diseases at El- Rajhy Liver 

Hospital, Assiut University  

 زينب شاكر عبدهللا  

 د/ نرمين محمود عبدالعزيز 

 د/ محمد احمد مدحت

 

 تمريض مسنين  •

 تمريض مسنين  •

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي •

Assiut Scientific Nursing 

Journal, Vol. 9, No. 20, 

Winter 2021, Pp (1-7 ). 

بين    .27 الوظيفي  االمساك 

بنوادي   السن  كبار 

 المسنين مدينة اسيوط 

Functional Constipation among 

Elderly people in Assiut Geriatric 

Class 

 اسماء جمعه رجب 

   د/صفاء احمد قطبد/ أ 
 حسانين حامد ربعة .د.أ

 هناء مختار أبراهيم د/ 

 

 تمريض مسنين  •

 تمريض صحه مجتمع  •

 تمريض صحه مجتمع  •

 تمريض مسنين  •

 

Assiut Scientific Nursing 

Journal, Vol. 9, No. 20, 

Winter 2021, Pp (1-6). 

 رئيس القسم                                                                                                                             
 

 د. نرمين محمود عبد العزيز                                                                                                           


