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Abstract 
Study Title: social and economic conditions of the nursing 

profession in Egypt (case study on a sample of nurses in government 

hospitals). 

Objectives of the study: The study aims to identify the social and 

economic conditions for nurses in Egypt to improve the situation and 

to promote the profession and their occupants. 

Action methodology of the study: The study of these descriptive 

studies, in which the researcher used the case as a way of observation 

and interview data and the official statistics as tools for the study of 

the study, either the sample so she researcher studying the case of a 

single 30 nurses working at government hospitals. 

The overall results of the study: The study found, among other things: 

The suffering of nurses in government hospitals to a large decline in 

the socio-economic situation, which date back to the majority of its 

causes to the perception of inferiority of the profession and employed 

by and therefore the improvement of the social and economic 

conditions and according to the opinions of the sample is achieved 

through the provision of appropriate nursing staff in hospitals and 

improve professional relationships and change directions preparation 

negative pre-existing community members about the profession. 
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