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 اسم الباحث
 المناقشة السادة المشرفين عنوان الرسالة

 شيماء عبدالباسط

 تأثير برنامج تعليمي نفسى

 على وصمة العار

 والثقة بالنفس للمرضى

 الذين يعانون من

 المرض النفسى

 سناء حبشى عبد المجيد.د/ 

 أ.م.د/ محمد عادل الحديدي

 د/ وردة الشحات حامد

تمت 

 المناقشة

 نشوي محمود ابراهيم

 أثر دمج تنمية المهارات االجتماعية

والمعيشية الذاتية مع نموذج القوي 

الدراة الحالة علي األداء االجتماعي 

 والتكيفي للمرضي الذاهنيين

 

 أ.د / نيللي أحمد محجوب

 / منى احمد البلشة أ.م.د

 

تمت 

 المناقشة

 نسمة أحمد كامل

The Effect of Psycho- 

educational Intervention 

on Self Efficacy and 

Quality of Life among 

Caregivers of Patients' 

with Bipolar Disorders 

عفاف عبد الحميد عبد أ.د / 

 الرحمن

 أ.د / أسامة أحمد البرعي

 حمد البلشةأ.م.د / منى ا

تمت 

 المناقشة

 أحمد هاشم السيد محمد المنشد

تأثير العالج المعرفي السلوكي علي 

االكتئاب والقلق في مرضى الغسيل 

 الكلوي الدموي الدائم

 أ.د / نيللي أحمد محجوب

 أ.د / أسامة أحمد البرعي

 د / رانيا ربيع االتربي

تمت 

 المناقشة

 محمد علي عبد الستار زرمبه

تأثير التدخل السلوكي المكثف 

المبكر علي شدة االعراض لدي 

األطفال الذين يعانون من 

 اضطراب طيف التوحد

 أ.د / سيده احمد عبد اللطيف

 أ.د / أسامة أحمد البرعي

تمت 

 المناقشة

 ايمان سامح عبد الحى احمد

تأثير برنامج معالجة الهالوس 

السمعية على جودة الحياة لمرضى 

 الفصام

 محمد حافظ االطروني /أ.د 

 أ.م.د / منى احمد البلشة

تمت 

 المناقشة

 عزة ابراهيم عبد الرءوف

أثر التدخل النفسي االجتماعي علي 

جودة الحياة لمرضي الفيروس 

الكبدي سي المعالجون بعقار 

 االنترفيرون والريبافيرين

 أ.د / سناء عبد المجيد شاهين

 أ.د /أماني محمد شبل

 لطيف النجارأ.د/ السيد عبد ال

 أ.د/ جمال شيحة

تمت 

 المناقشة

 شيماء كامل حنفي

A program to enhance 

self-esteem among 

nursing students in the 

 أ.د / محمد الحسينى خاطر

 أ.م.د / مني البلشة

 

تمت 

 المناقشة
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اعى الدعمى أثر العالج الجم

التعبيرى على الكفاءه الذاتيه ؛ 

صورة الجسم والتكيف العقلى 

 للسيدات بعد استئصال الثدى

 

 أ.د / نيللي أحمد محجوب

 أ.د / أسامة أحمد البرعي

 أ.د مها إبراهيم إسماعيل

 د / رانيا ربيع االتربي

لم تتم 

المناقشة 

 بعد

 


