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 الماجستير: -1

 المناقشة السادة المشرفين عنوان الرسالة اسم الباحث

 شيماء عبدالباسط

تأثير الوصمة على تقدير 

الذات واإللتزام بالعالج لدى 

 مالمرضى النفسيين وذويه

 محمد حافظأ.د/ 

 عبد الهادى الجيالنىأ.د/ 

 د. منى البلشة

 تمت المناقشة

 نسمة أحمد كامل

العبء النفسى اإلجتماعى 

لدى مقدمى رعايةالمرضى 

النفسيين انتشارة وتأثيرة 

 على جودة حياتهم

 محمد حافظأ.د/ 

 عبد الهادى الجيالنىأ.د/ 

 د. منى البلشة

 تمت المناقشة

 أحمد هاشم السيد

‘ جودة الحياة ‘ لتكيف ا

إختالل الوظائف الجنسية 

النفسية لدى مرضى الغسيل 

الكلوي الدموي الذكور ودور 

 التمريض

 أ.د / نيللي محجوب

 أ.د / حسن أبو العنين عبد الباقي

 د / سماح محمد طه

 تمت المناقشة

 محمد علي عبد الستار زرمبة

العالقة بين الذكاء الوجداني 

ومستوى االكتئاب لدى 

 مرضى االكتئاب

 أ.د / سيدة أحمد عبد اللطيف

 أ.د / السيد صالح حسين

 د / وردة الشحات حامد

 تمت المناقشة

 سامية جمال عوض حامد

شكل الجسم والثقة بالذات 

وجودة الحياة الجنسية لدى 

 السيدات بعد استئصال الثدي

 د محجوبأ.د / نيللي أحم

 أ.د / مها اسماعيل

 د / رانيا ربيع االتربي

 تمت المناقشة

 حنان محمود على عطيه

العالقة بين السلوك التكيفى 

وشدة اعراض المرض لدى 

اطفال فرط الحركة وتشتت 

 االنتباه

 أ.د / هالة أحمد البرعي

 د / رانيا ربيع االتربي

 تمت المناقشة

أسماء ماهر زين العابدين محمد 

 رزق

مالمح السلوك لدى األطفال 

الذين يعانون من اضطراب 

طيف التوحد فى عينة 

 مصرية

 أ.م.د / أمل ياسين

 د / نشوي محمود ابراهيم

 تمت المناقشة

االفكار االجترارية و حل  ناهد ماهر على عبد الشكور

المشكالت االجتماعية وشدة 

 تمت المناقشة ا.د/ أسامة أحمد البرعي
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االكتئاب بين المرضى الذين 

يعانون من االضطرابات 

 بيةاالكتئا

 د / نشوي محمود ابراهيم

 سمر عبده دهب

أساليب المعاملة الوالدية 

والمتغيرات اإلكلينيكية لدى 

األطفال الذين يعانون من 

اضطراب تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

 أ.م.د /حنان السيد

 د / رانيا ربيع االتربي

 لم تتم المناقشة بعد

 

 


