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 عميد كلية التمريض األستاذ الدكتور

 :2020 – 2019طالب السنة الرابعة لعام لمشاريع التخرج تاريخ وأوقات مناقشة نرفع لكم 

 حول جهاز التهوية اآللية المركزة العناية ممرضيتقييم معلومات 

 الطالب

 ضياء الخالد -1

 أحمد الحسن -2

 أحمد الخلف -3

 أحمد العسكر -4

 خالد المسعود -5

 

 والتوقيت التاريخ اإلشراف

 محسن قطرنجيد. محمد 

 

 ناديا خزعلأ. 

 13/9/2020االثنين 

 

9 - 9,30 

 
 

 تأثيرهالكافئين و 

 كلية التمريض  بالنوم و ضغوطات النفسية عند طال على 

 الطالب

 أيهم االسعد  -1

 ريما قشوة  -2

 سالفة العلي  -3

 محمد الزعبي  -4

 محمد السمان  -5

 محمود عرفة   -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. ناديا خزعل

 

 13/9/2020االثنين 

 

10 – 10,30 

 
 

 تقييم معلومات المرضى حول العناية بالقدم السكرية المصابين بداء السكري 

 الطالب

 ديانا دياب  -1

 دعاء سلطان  -2

 زاهر بريدي  -3

 رهف كفا -4

 فاطمة شغري   -5

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 عبد هللا بكورأ. 

 

 13/9/2020االثنين 

 

11 – 11,30 

 
 

 تقييم معلومات األهل حول اعطاء اللقاحات لألطفال في المراكز الصحية بحماه

 الطالب

 حمزة الرزوق -1

 عبدهللا المزعل  -2

 عبدالكريم الرحبي  -3

 باسل العمر  -4

 محمد عكاري  -5

 بكر تركماني  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 عبد هللا بكورأ. 

 

 13/9/2020االثنين 

 

9,30 – 10 

 
 

 سنوات  5تقييم دور الرضاعة الطبيعية في التقليل من االمراض التنفسية عند االطفال دون 

 الطالب

 محي الدين رشيد -1

 حسين الحمادة -2

 مجد التركاوي -3

 محمد العكلة -4

 نوفل الخالد -5

 أحمد قزموز -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. ضحى النبهان

 

 13/9/2020االثنين 

 

10,30 – 11 
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 تأثير التدليك الصحيح للرحم على كمية النزف بعد الوالدة 

 الطالب

 عبد الرحمن مصيني -1

 أسامة المشعل  -2

 ابراهيم الضامن  -3

 عمر قدور -4

 فادي حمادة  -5

 عبد هللا االسمر  -6

 محمد نور المصري  -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 آ. رضا حبيب

 13/9/2020االثنين 

 

11,30 – 12 

 

 

 تقييم اتجاهات ومواقف طالب جامعة حماه حول االدمان 

 الطالب

 عبد الهادي الخضر -1

 محمد حجازي   -2

 زين العابدين حداد -3

 عبدالجبار علي   -4

 علي حيان شهاب -5

 أحمد محمد االحمد   -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 آ. سمر معروف

 

 13/9/2020االثنين 

 

12 – 12,30 

 

 

 تقييم مستوى وعي االمهات حول االرضاع الوالدي 

 الطالب

 سوزان الشيخ علي  -1

 ندى اليوسف  -2

 طه اسماعيل  -3

 هيلين عبدالرحمن  -4

 هدى الحاج محمد -5

 حال سعود  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. ضحى النبهان

 

 13/9/2020االثنين 

 

12,30 – 13 

 

 

 تأثير التمارين الرياضية خالل فترة الحمل على المخاض 

 الطالب

 مريم حمدان  -1

 سالم حمد  -2

 خالد دبيس -3

 أشرف الحسن -4

 عمر الخالد  -5

 نها فرحات  -6

 دعاء المحمد   -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 آ. رضا حبيب

 13/9/2020االثنين 

 

13 – 13,30 

 

 

 لغسيل الكلى في مشى حماه الوطني طبيعة حياة المرضى الذين يخضعون 

 الطالب

 عبدالهادي جمية  -1

 سامر الحمصي الحداد -2

 شادي االسعد  -3

 خلود الجاسم  -4

 عمر القصاب  -5

 ايمان الجاسم  -6

 راما جلب -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 آ. سمر معروف

 14/9/2020الثالثاء 

 

9 - 9,30 
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 على صحة االم و الجنينتقييم مستوى معلومات النساء الحوامل حول تأثير التدخين 

 الطالب

 غنى درزية  -1

 عال الياسين  -2

 فاطمة المحمد  -3

 لميس الحلبي  -4

 فاطمة االسعد  -5

 دعاء الحلو   -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 آ. ضحى النبهان

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

10 – 10,30 

 

 

 تقييم عالقة التغذية خالل الحمل بحدوث التشوهات الخلقية 

 الطالب

 يوسف البدور  -1

 لبانة االحمد  -2

 عال النجار  -3

 أحمد خضر أسعد -4

 أحمد موسى  -5

 سامية العباس  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. رضا حبيب

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

11 – 11,30 

 

 

 تقييم مستوى أخطاء الكادر التمريضي في قسم االسعاف في مشفى حماه الوطني 

 الطالب

 حسين رمضان  -1

 محمود الويس -2

 أحمد ريمي -3

 عدي القاسم  -4

 عبدهللا العليوي -5

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 عبد هللا بكورأ.

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

11,30 – 12 

 

 

 تقييم الدور التمريضي في العناية بحديثي الوالدة في قسم الحواضن في مجمع االسد الطبي بحماه 

 الطالب

 شعلة الجمعة  -1

 رهف الدياب  -2

 مروة النداف  -3

 صفا الكردي  -4

 ابراهيم الخليف  -5

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 آ. ضحى النبهان

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

10,30 – 11 

 
 

 تقييم مستوى معلومات الكادر التمريضي  في وحدات العناية المركزة حول االنعاش القلبي الرئوي 

 الطالب

 محمد عزالدين  -1

 رشوان الرشواني -2

 نجم القاضي  -3

 قندحعبدهللا  -4

 عبدالرحمن مرعي  -5

 عبدو العثمان  -6

 محمود السلوم  -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 آ. سمر معروف

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

9,30 – 10 
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 دور مقدمي الرعاية الصحية عند مرضى التهاب الكبد الوبائي 

 الطالب

 قتيبة سليمان  -1

 جاسم الموسى  -2

 محمد الحمشوالطوماني -3

 زيد العبيد -4

 أحمد االسعد  -5

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 آ. ناديا خزعل

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

12 – 12,30 

 

 

 تقييم مدى تأثير تمارين الرياضية على مستوى معدل سكر الدم عند مرضى داء السكري 

 الطالب

 دعاء الحسن  -1

 دعد العبود  -2

 ايهاب عطيش -3

 آية العبود  -4

 رنين عيسى  -5

 دعاء الخالد  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. ناديا خزعل

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

12,30 – 13 

 

 

 تقييم معلومات مقدمي الرعاية لمرضى التالسيميا المراجعين لمجمع االسد الطبي في حماه 

 الطالب

 أنس العلي  -1

 محمود  عبود  -2

 خديجة القسوم  -3

 زينب االحمد  -4

 أماني بكور  -5

 بتول سمسوم -6

 فاطم العلي  -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 آ. نهى الخطيب

 

 14/9/2020الثالثاء 

 

13 – 13,30 

 

 

 تقييم جودة أداء التمريض في قسم الحواضن 

 الطالب

 عبدالكريم الخلف  -1

 محمد باقر فالحة  -2

 هديل االحمد  -3

 محمد حسين االحمد  -4

 عثمان الرجب  -5

 رهف االسماعيل -6

 راما المصطفى  -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 آ. رضا حبيب

 

 15/9/2020األربعاء 

 

9 - 9,30 

 

 

 تأثير العنف الجسدي و النفسي عند االطفال على تحصيلهم الدراسي 

 الطالب

 عبدالخالق المحمد  -1

 مصطفى العوير  -2

 سارة كلثوم  -3

 فارس درويش  -4

 خالد الخليل  -5

 محمد المحمود  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. رضا حبيب

 

 15/9/2020األربعاء 

 

10 – 10,30 
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 تقييم مدى معرفة الكادر التمريضي حول سياسات ضبط العدوى 

 الطالب

 مروة الجرعود -1

 عبدهللا حاج حسن  -2

 مي الجرعود -3

 كارلس العبدهللا  -4

 هاني الخليف  -5

 يونس صالح  -6

 خديجة العارف  -7

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 . نهى الخطيبآ   

 

 15/9/2020األربعاء 

 

11 – 11,30 

 

 

 انتشار البدانة و العوامل المؤثرة فيها عند مرضى الداء السكري 

 الطالب

 محمود االسود  -1

 عبدالحكيم عبدالرحمن  -2

 محمد الخليل العمر  -3

 أحمد القاسم  -4

 هبة سوتل -5

 فدوى حسن محمد   -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد أيمن الصباغ

 

 آ. نهى الخطيب

 

 15/9/2020األربعاء 

 

9,30 – 10 

 

 

 معرفة الكادر التمريضي في تقييم االلم لمرضى الحاالت الحرجة في مشفى حماه الوطني 

 الطالب

 يونس دياب  -1

 الشحود حمزة -2

 غفران االبراهيم  -3

 علي شاهر  -4

 عبدهللا الصغير  -5

 فريد العيسى  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. محمد محسن قطرنجي

 

 آ. سمر معروف

 

 15/9/2020األربعاء 

 

10,30 – 11 

 
 

 تقييم الدور التمريضي في الوقاية من حدوث مضاعفات الحروق عند المرضى 

 الطالب

 كوثر العبدهللا  -1

 أمل القاسم  -2

 عالء الوادي  -3

 دياال العليوي -4

 عمار الصالح  -5

 خزنة العجيمي الحسن  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عزام العمري

 

 آ. سمر معروف

 

 15/9/2020األربعاء 

 

11,30 – 12 

 
 

 ة حماه عادمان الشبكة المعلوماتية لدى طالب جام

 الطالب

 محمد النمر  -1

 أنس المولى  -2

 عبدالكريم الحسين  -3

 علي الهندي  -4

 مؤيد كديري  -5

 عبدهللا العبيد  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عبد الحميد الملقي

 

 آ. نهى الخطيب

 

 15/9/2020األربعاء 

 

12 – 12,30 
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 مدى معرفة طالب كلية التمريض لعوامل الخطر لمرضى السرطان 

 الطالب

 رعدونالرعدون -1

 يوسف االحمد  -2

 محمد عساف  -3

 محمد مبارك  -4

 عامر ابو الخير  -5

 حازم القناص  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. حازم المللي

 

 آ. نهى الخطيب

 

 15/9/2020األربعاء 

 

12,30 – 13 

 

 

 تقييم مستوى معلومات االمهات الحوامل حول االغذية الضرورية أثناء الحمل 

 الطالب

 بثينة الطالل  -1

 شيماء الشمالي  -2

 نور الهدى الزيد  -3

 صبحية جاموس  -4

 حمزة الشيحان  -5

 دعاء الشيحان  -6

 التاريخ والتوقيت اإلشراف

 د. عبد هللا العبد هللا

 

 عبدهللا بكورأ. 

 

 15/9/2020األربعاء 

 

13 – 13,30 

 

 

 

 ممثل الهيئة التعليمية

 

 

 نائب العميد للشؤون العلمية

 

 محسن قطرنجيمحمد د. أ. رضا حبيبآ.                     
 


