
 البحث العلمي

 التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه 

 أوال الماجستير:

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الجامعة

 مالحظات

 

 Fear of Childbirth and its Effect م. سماح ناصر 

on Women Preference for 

Elective Cesarean Section  

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 د/ سوزان السعيد

 تمت المناقشة المنصورة 2015

 ناديه سالم

 

Stressors and social support 

among pregnant women 

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 د/ ايمان فاضل

 جمع البيانات المنصورة 2015

 

 ميرفت زغلول

The effect of early oral 

hydration on caesarean section 

outcome 

  أمينة النمر ا.د/ 

رفيق بركات ا.م.د/   

تيسير فتحىا.م.د/   

 تمت المناقشة المنصورة 2015

احمد عبد هللا رانيا

 البسيونى
Violence against female 

prevalence,pattern,and risk 

factors 

  أمينة النمر ا.د/ 

 السيد د/ حنان

 جمع البيانات المنصورة 2015

ناهد عبد المجيد 

 ابراهيم
Evaluation of primipara 

mothers coping during late 

postnatal period 

 أ.د/كامليا رجب 

 أ.م.د/رضاعبدالهادى 

 د/حنان السيد

 مناقشة النتائج المنصورة 2014

 Knowledge, Practice and ابتسام هاشم

Attitude Regarding Vaginal 

Discharge among Employment 

at Mansoura University 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ حنان عوض

4201 االنتهاء من  المنصورة 

الشكل العام 

 للرسالة



 أمينة عبد الرازق

Assessment of Menstrual Cycle 

and Quality of Life in Women 

Undergoing   Hemodialysis at 

El-Mahalla General Hospital   

 ا.د/ محمد امام

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 د/ سامية ابراهيم

4201  المنصورة 

 

 تمت المناقشة

 بسمة وجيه

Evaluation of Sexual Function 

of Hemodialysis Women 

Patient)  )  

 

 ا.م.د/ وفاء اسماعيل 

 د/ حنان السيد

4201  المنصورة 

 

 تمت المناقشة

 دعاء مصطفى 

Evaluation of Cervical Ectopy ( 

erosion) by Visual Inspection 

Using A Cetic Acid (VIA) in 

Mansoura University Hospital  

 ا.د/ محمد امام

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سوزان السعيد

4201  تمت المناقشة المنصورة 

 ريهام رأفت محمد

Effect of menstrual disorders 

on academic achievements of 

nursing students 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ حنان عوض

4201 االنتهاء من  المنصورة 

الشكل العام 

 للرسالة

 Evaluation of Evidence Based سالى السيد سامى

Knowledge and Practices 

Regarding Management of 

Preeclampsia & Eclampsia 

among Nurses at Mansoura 

Governmental Hospitals 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سامية ابراهيم

 

4201  المنصورة 

 

 تمت المناقشه

 

 Evaluation of Practices for شيماء عمرو إبراهيم

Management of Abortion  at 

Mansoura Governmental 

Hospitals  

 ا.د/ أمينة سعد جنيد

د/ سامية ابراهيم   

4201  مناقشة المنصورة 

 النتائج

العليمنها لطفى عبد   Health Related Quality of Life 

for Women with Cervical 

Cancer Receiving 

 ا.د/ محمد امام

 د/ حنان السيد

4201  تمت المناقشة المنصورة 



Radiotherapy)) 

نهال ابراهيم 

 الشريعى

Communication skills of health 

care providers in obstetrical 

and gynecological wards 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د.حنان عوض

 جمع البيانات المنصورة 2016

 هبة هللا حسام

Relationship Between 

Menstrual Cycle Pattern and 

Body Mass Index among 

Secondary Schools Pupils at 

Damietta City 

نادية فهمى ا.د/   

تيسير فتحىا.م.د/   

4201  مناقشة النتائج المنصورة 

عبد الحميد عبد هناء 

 الحميد

Comparison of Postpartum 

Beliefs and Practices among 

Badu Women in Arish and 

Women in Mansoura City 

 ا.د/ أمينة سعد جنيد

 د/ حنان السيد

4201  مناقشة النتائج المنصورة 

 هند لبيب مصطفى

Effect of applying education 

session on nurses knowledge 

regarding cervical cancer 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 ا.م.د/ رفيق بركات

 د/ سوزان السعيد

 مناقشة النتائج المنصورة 2013

 فاطمة محمد المهدى

Sexual and psychological health 

of women with polycystic 

ovarian syndrome 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ ساميه ابراهيم

 جمع البيانات المنصورة 2016

سوزان توفيق   

 محمد محمد

Assessment of Quality of 

lifestyle Among Post-

menopausal Women 

 ا.د/ كاميليا رجب

 أ.د/ محمد امام

 د/ سوزان السعيد

 تمت المناقشة المنصورة 2014

حمدى  مى ابراهيم  

Women Expectatations 

Regarding First Gynecological 

Examination 

 ا.د/ كاميليا رجب

 د/ ساميه ابراهيم

 تمت المناقشة المنصورة 2014

جارى إعداد أداة  المنصورة 2016 أ. د/ أمينة النمر Expectations  and Experiences of دعاء احمد بدوى 



high risk primipara women during 

Childbirth 

 جمع البيانات د/ سامية إبراهيم

 أسماء إسماعيل

Effectiveness of Using Guideline for 

Improving Sleep Quality of Pregnant 

Women 

 

 

 ا.م.د/ ناهد فكرى

 د/ سوزان السعيد

 جمع البيانات المنصورة 2016

 

 ثانياً الدكتوراه: 

 السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب
تاريخ 

 التسجيل
 الجامعة

 مالحظات

 تأخصائية تمريض / ميرف

 أمين احمد

Effect of applying spontaneous 

pushing technique during 

second stage  of  labor on 

women's early post partum 

fatigue 

نادية فهمي /أ.د  

النمرأمينة  د/ا.  

تيسير فتحي  /دا.م.  

امتحانات    المنصورة 2012

   الدكتوراه

             

     

 أخصائية تمريض / 

 سحر شعبان بدير

The effect of cinnamon on pre 

menstrual syndrome among 

adolescent girls 

أ.د صفاء عبد الرؤوف .  

 د.حنان السيد

امتحانات    المنصورة 2012

   الدكتوراه

             

     

 م.م الشيماء سامي

Modified Standard of Antenatal 

Care Utilization: it's Effect on 

Quality of Nursing Practices 

and Women's Satisfaction 

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 د/ سوزان السعيد

جمع  المنصورة 2015

 البيانات

 م.م رانيا الكردي

Effect of Implementing 

Childbirth Preparation Classes 

for Coping with Labor and 

Delivery 

 أ. د/ امينة النمر

 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 د/ سامية ابراهيم

 المنصورة 2015

 

جمع 

 البيانات

 م.م شيماء فؤاد
Effect of maternal-newborn 

skin contact on the third stage 

جمع  المنصورة 2015 ا.م.د/ ناهد فكرى 

 البيانات



of labor on childbirth outcome /رفيق بركات ا.م.د  

عوضد/ حنان   

نحمده عزتم.م    Maternal lithotomy versus 

semi sitting position  during      

second stage of labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

جمع  المنصورة 2016

 البيانات

نجوى ابراهيمم.م   

Assessment of Feasibility and 

Acceptability of Labour 

Companionship Model at 

Mansuora University Hospital 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

السيد د/ حنان  

جمع  المنصورة 2016

 البيانات

 سالى عبدالرحمن محمد

Effect of Applied Nursing Care 

Guideline on Prevention of 

Risky Preterm Labor among 

Pregnant Women 

ناهد فكرىا.م.د/   

 د/ سامية إبراهيم

جمع  المنصورة 2016

 البيانات

 أسماء أنور 

Applying Nursing Care 

Guideline for Hyperemesis 

gravidrum 

 ا.د/ أمينة النمر

 د/ سامية إبراهيم

تسجيل  المنصورة 2016

 برتوكول

 أمينة عبد الرازق

Introducing 

Standardized Nursing 

Protocol for Breast 

Cancer Women 

ReceivingChemotherapy 

 ا.د/ أمينة النمر

 ا.م.د/ تيسير فتحي

 د/ سوزان السعيد

تسجيل  المنصورة 2016

 برتوكول

 


