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 كلية التمريض -يان تفصيلى برسائل الدكتوراه الممنوحة ب
 9/7/2019حتى  1/9/2018الممنوحة من 

 تاريخ المنح تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م
الدرجة 

 والتخصص

1 

عبد اميره 
المنعم 

ابراهيم 
 المندوه

تطوير وقياس مصداقية 
معايير بيئة التعلم العملية 

 بكلية التمريض
04/01/2016 05/02/2018 20/09/2018 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 
 إدارة التمريض (

2 
ايمان سامح 

عبد الحى 
 احمد

تأثير برنامج معالجة 
الهالوس السمعية على 
جودة الحياة لمرضى 

 الفصام

15/08/2012 06/04/2017 10/09/2018 

درجة دكتور في 
علوم التمريض 

)التمريض 
النفسى والصحة 

 النفسية (

3 

ايمان عبد 
الرحمن 

محمد 
 الحسانين

تاثير االجراءات 
التمريضية المساندة على 
ممارسات العناية الذاتية 
لمرضى تفميم القولون 

 للبالغين

10/11/2011 16/4/2018 07/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 

 والجراحى (

4 
داليا مسعود 
 السيد حافظ

استخدام األنسولين 
الموضعي لتحسين التئام 

قرح الفراش بين 
 المرضى بقسم األعصاب

09/12/2015 15/01/2018 05/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 

 والجراحى (

5 
السعيد  ريهام

 االنسى حشاد

تأثير تطبيق خطة العمل 
بالرابطة الحزمية 

المصممة للعناية بالجلد 
على تطوير المهارات 

العملية للممرضات تجاة 
األطفال المرضى بوحدة 

 العناية المركزة.

14/02/2016 18/04/2018 05/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 
تمريض االطفال 

) 

6 
سالى محمد 

السيد ابراهيم 
 السيد

تأثير برنامج تدريبي عن 
العناية بالفتحه الصناعيه 
علي تقدير الذات والحاله 

النفسيه لمرضى تفميم 
 القولونمن المسنين

14/06/2016 19/9/2018 05/03/2019 

درجة دكتور فى 
)  علوم التمريض

تمريض المسنين 
) 

7 
شيماء عبد 

الباسط حامد 
 محمد عوض

تعليمي تأثير برنامج 
نفسى على وصمة العار 
والثقة بالنفس للمرضى 

الذين يعانون من المرض 
 النفسى

18/09/2014 13/5/2018 06/03/2019 

درجة دكتور في 
علوم التمريض 

)التمريض 
النفسى والصحة 

 النفسية (

8 
عال ابراهيم 

ابراهيم 
 الشربيني

تأثير برنامج تأهيلى 
للحروق على قدرة اليد 

حياة  الوظيفية وجودة
المرضى الذين يعانون 

18/05/2014 15/5/2018 10/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 
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 والجراحى ( من حروق اليد العميقة

9 
عواطف عبد 
الحميد محمد 

 عبد الحميد

تــأثـيـر تـطـبـيـق 
إرشادات العناية 

التمريضية عـلـى حــدوث 
الجــلــطــة الــوريــدية 
 لـدى مـرضـى الـعـظـام

28/07/2013 25/10/2017 06/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 

 والجراحى (

10 
غاده جمال 

محمد محمد 
 بدوى

تأثير برنامج تعليمي 
للمراهقين المصابين 
بالصرع علي جودة 

حياتهم ومهارات رعايتهم 
 الذاتية

08/11/2015 16/04/2018 06/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 
تمريض االطفال 

) 

11 
محمد السيد 
 حامد الزكى

تاثير برنامج مشى هوائى 
مع مراقبة الذات باستخدام 

عداد الخطى على جودة 
حياة مرضى الرجفان 

 االذينى

25/05/2015 4/11/2017 06/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 

 والجراحى (

12 
محمد جمال 

عيد عبده 
 السحراوى

تأثير برنامج التسويق 
على ممارسة إدارة 

الجودة الشاملة بمستشفى 
 المنصورة الجامعي.

30/08/2015 04/02/2018 02/09/2018 
درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 
 إدارة التمريض (

13 

نجوى 
ابراهيم 

مصطفى 
محمود 

 الفيشاوى

مشورة قبل الخروج 
للسيدات المجهضات 

باستخدام الدليل الطبي 
اإلرشادي مقابل 

 اإلرشادات التقليدية

23/06/2016 8/7/2018 06/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (

14 
نسمه احمد 
 كامل فرج

تأثير التدخل التعليمي 
النفسي على الكفاءة 

الذاتية ونوعية الحياة لدى 
مقدمى الرعاية لمرضى 
 االضطراب ثنائي القطبيه

14/06/2015 13/5/2018 06/03/2019 

درجة دكتور في 
علوم التمريض 

)التمريض 
النفسى والصحة 

 النفسية (

15 
نورا حلمى 

عبده 
 النبالوى

تأثير دليل ارشادى 
لمكافحة العدوى على 
معلومات وممارسات 
العاملين في الرعاية 

 الصحية الذين يقدمون
الرعاية لمرضى االلتهاب 

 الكبدي الوبائي سي

22/12/2015 14/04/2018 06/03/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 

 والجراحى (

16 
وداد صابر 
شفيق عبد 

 الخالق

تأثير إرشادات مكافحة 
العــدوى على أداء 
الممرضات ونتائج 

 مرضى إصابات الحروق

05/04/2016 14/04/2018 5/3/2019 

درجة دكتور فى 
علوم التمريض ) 

التمريض 
الباطنى 

 والجراحى (

 
 

 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                               Mansoura Universityقسم                    

                                                                                                                                                                       Faculty of Nursing   الدراسات العليا والبحوث 
Graduate Studies And Research                                                                                                                 

______________________________________________________________________________________ 

 

 ndrasat@yahoo.com   البريد اإللكترونى للقسم :
 

3 

 الدرجة والتخصص تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
آالء محمد عبد 

 الحميد عيد

العالقة بين البصيرة ، الدعم االجتماعي ، 
االلتزام الدوائي وعالقته باالنتكاس بين 

من االضطراب المرضى الذين يعانون 
 ثنائي القطب

27/12/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

) التمريض النفسى  التمريض
 والصحة النفسية (

2 
آيه معاطى 

محمد الغريب 
 عبده

تصميم بروتوكول بشأن رعاية القسطرة 
الوريدية المركزية لممرضات األطفال في 

 وحدات العناية المركزة
17/06/2019 

الوقاية درجة الماجستير فى 
 والتحكم فى العدوى

3 
ابتسام صبرى 

 فؤاد رمضان
وعي هيئة التمريض تجاه الممارسة القائمة 
 علي الدالئل: تسهيالت ، عوائق ومعتقدات

29/01/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

 )إدارة التمريض ( التمريض

4 
احالم محمد 
حسنين عالم 

 سالم

تقييم خدمات تنظيم األسرة في مدينة 
 المنصورة

10/04/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

) تمريض صحة  التمريض
 المرأة والتوليد (

5 
اسماء ابراهيم 

عبد الكريم 
 احمد جالل

تقييم االحتياجات التعليمية للمرضى 
الخاضعين لجراحات أورام المخ في 

 مستشفى المنصورة العام
21/03/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض )  التمريض

 الباطنى و الجراحى (

6 
اسماء احمد 

رمضان احمد 
 العاصى

ممارسات الرعاية التمريضية للشق 
الحنجري لمرضى الحاالت الحرجة 

 بوحدات العناية المركزة
08/01/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
) تمريض العناية  التمريض

 الحرجة والطوارىء (

7 
اسماء اشرف 
 السيد الشاذلى

االستعداد للوالدة واالستعداد للمضاعفات 
بين النساء الحوامل الالتى يترددن على 
عيادة ما قبل الوالدة فى مستشفى منية 

 النصر المركزى

27/01/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

) تمريض صحة  التمريض
 المرأة والتوليد (

8 
اسماء السيد 

محمد محمود 
 الحداد

ل ادية وجودة العماالرتباط بين الكفاءة القي
 واالستعداد للتغييربين مشرفات التمريض

24/09/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

 )إدارة التمريض ( التمريض

9 
اسماء صبرى 

ابراهيم 
 عبدالمنعم

الدعم االجتماعى وأنماط التكيف وااللتزام 
بالعالج وعالقته باألداءاالجتماعي فى 

 مرضى الفصام
27/12/2018 

ير فى علوم درجة الماجست
) التمريض النفسى  التمريض

 والصحة النفسية (

10 
اسماء عادل 
محمد السعيد 

 طه

 أثر تطبيق نظام غذائي على الحالة الغذائية
لمرضى سرطان الدم الخاضعين للعالج 

 الكيماوي
11/03/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
) التمريض  التمريض

 الباطنى و الجراحى (

11 
اسماء علوان 

 محمد حسن
تأثير الركود الوظيفي على الرضا المهني 

 والوظيفي لرئيسات التمريض ونية المغادرة
13/10/2018 

درجة الماجستير فى علوم 
 )إدارة التمريض ( التمريض

12 
امانى محمود 
محمود احمد 

 نعمه هللا
 10/06/2019 تقييم تجربة المرأة وتصورها لسن اليأس

درجة الماجستير فى علوم 
) تمريض صحة  التمريض

 المرأة والتوليد (

13 
امل شكرى 

رضوان السيد 
 عامر

ردود أفعال اآلباء وانعكاسها على السلوك 
 الخارج ألطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة

20/02/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

التمريض ) تمريض االطفال 
) 

14 
امنية ياسر 

ابراهيم ابراهيم 
 سلطح

برنامج تعليمي عن القسطرة تأثير تطبيق 
الوريدية الطرفية المركزيه علي معلومات 

وممارسات الممرضات ونتائجها علي 
 االطفال حديثي الوالدة

02/09/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

التمريض ) تمريض االطفال 
) 
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15 
اميره محمد 
عبد الفتاح 

 يوسف

جوده خدمات الرعايه قبل الوالده بين 
الحوامل بالمستشفيات الحكوميه السيدات 

 بالمنصوره
05/05/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
) تمريض صحة  التمريض

 المرأة والتوليد (

16 
ايات محمد 
فهمى محمد 

 الشيخه

تأثير تمارين المدي الحركي السلبي علي 
مؤشرات ديناميكية الدم لدي مرضي التنفس 

 الصناعي
08/01/2019 

وم درجة الماجستير فى عل
) تمريض العناية  التمريض

 الحرجة والطوارىء (

17 
ايمان على 

عثمان حسن 
 العشماوى

تقييم المعرفة و االتجاهات والممارسات 
 للسيدات الحوامل فيما يتعلق بصحة الفم

12/03/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

) تمريض صحة  التمريض
 المرأة والتوليد (

18 
ايه حسنى 

عطية معوض 
 الهلباوى

تقييم معرفه وأداء الممرضات تجاه اعطاء 
 السوائل واالمالح لمرضى جراحه القلب

03/04/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

) التمريض  التمريض
 الباطنى و الجراحى (

19 
حسناء عادل 

عبد السالم 
 محمد عيد

تأثير التدخل التمريضي علي تقليل الوذمة 
الليمفية وتحسين وظيفة الطرف العلوى 

 لسيدات بعد عملية استئصال الثدىل
16/06/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
) التمريض  التمريض

 الباطنى و الجراحى (

20 
حنان ممدوح 
 ابراهيم جوده

تقييم االحتياجات التعليمية لمرضى سرطان 
 الكبد الخاضعين للعالج بالترداد الحراري

03/09/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

التمريض )  التمريض
 الباطنى و الجراحى (

 

  

 كلية التمريض

 إدارة الدراسات العليا

 كلية التمريض -بيان تفصيلى برسائل الماجستير المسجلة 
 9/7/2019حتى  1/9/2018المسجلة من 

 الدرجة والتخصص تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

21 
رضا صبحى 

السيد عبد 
 اللطيف

الوظيفية وجودة النوم لدى المرضى الحالة 
المسنين المصابين بمرض االنسداد الرئوى 

 المزمن
13/12/2018 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض 

 المسنيين (

22 
ريهام السيد عبد 

الرحمن احمد 
 شعبان

تصميم كتيب تعليمي حول إجراءات 
مكافحة العدوى للقسطرة البولية لممرضات 

 المركزة وحدة العناية
17/02/2019 

درجة الماجستير فى الوقاية 
 والتحكم فى العدوى

23 
زينب سعد 

الشحات على 
 منصور

عبء العمل التمريضي وتأثيره علي اصابه 
 الممرضات ومضاعفات المريض

22/09/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

)إدارة التمريض  التمريض
) 

24 
سارة مصطفى 

حمزه طه 
 مصطفى

لية تعليمية عن توجية ما قبل تأثير قصة هز
الجراحة على مستوي المعلومات والقلق 

 لدي األطفال الخاضعين للجراحة
27/01/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض 

 االطفال (

25 
ساره السيد على 

 حجازى

تأثير التسكين بالتبريد على شدة األلم 
المصاحب لوخز سحب عينة غازات الدم 

لدى مرضى الحاالت الحرجة الشرياني 
 الغير واعيين

05/03/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

) تمريض العناية  التمريض
 الحرجة والطوارىء (

26 
سعاد مصطفى 
 محمد الشارود

تاثير تنفيذ حزمة عدوي المسالك البولية 
المرتبطة بالقسطرة في الوقاية من عدوي 
المسالك البولية المكتسبة من المستشفيات 

05/05/2019 
درجة الماجستير فى علوم 

) تمريض العناية  التمريض
 الحرجة والطوارىء (
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 بين مرضي الحاالت الحرجة

27 
سماح على على 

 عبد العزيز
معلومات وممارسات السيدات ذات الحمل 

 الخطر عن العناية بالعين أثناء الحمل
10/06/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
) تمريض صحة  التمريض

 المرأة والتوليد (

28 
سميه حسن 

ابراهيم ابراهيم 
 حسن

تصميم وحدة التعلم القائمة على الويب عن 
ممارسات الحقن اآلمن لطالب تمريض 

 صحة المجتمع
11/04/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض صحة 

 المجتمع (

29 
شيماء السيد 
محمد السيد 

 موسى

الرعايه تصميم كتيب تثقيف صحى عن 
المنزلية لألطفال في سن ما قبل المدرسة 

 المصابين بالربو الشعبى
13/2/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض صحة 

 المجتمع (

30 
شيماء شعبان 

عبد الجليل 
 الدسوقى الصياد

 أثر تطبيق برنامج سلوكيات الحماية الذاتية
ضد اإلساءة الجنسية لألطفال الصغار في 

 المدرسةسن 
02/02/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض 

 االطفال (

31 
عبير صالح 
على محمد 

 شعبان

ممارسة تمرين إمالة الحوض الجلوسي 
علي شدة األلم أسفل الظهر وحزام الحوض 

 بين السيدات الحوامل
11/4/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
) تمريض صحة  التمريض

 (المرأة والتوليد 

32 
عزه محمد خليل 

 على الوصيف

إتجاهات, ممارسات والمعوقات التي تواجه 
الممرضات في عالج األلم للمرضي 

 المسنين المصابين بالسرطان
01/01/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض 

 المسنيين (

33 
عزه محمد 
عبدالرازق 

 غازى

فعالية الجلسات التعليمية للممرضات حول 
االكتشاف المبكر لعالمات الخطورة علي 

النتائج االكلينيكية لالطفال بعد جراحة 
 القلب المفتوح

24/09/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

التمريض ) تمريض 
 االطفال (

34 
فاطمه البيومى 

عبد الشافى 
 البيومى

تأثير ريفليكسولوجي القدم على الشد 
العضلي للساق لمرضى الغسيل الكلوي 

 وي: تجربة عشوائية منضبطةالدم
31/03/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض صحة 

 المجتمع (

35 
محمد عبد 

الرازق احمد 
 الصعيدى

تأثير حزمة التمارين الرياضية على نتائج 
مرضى السدة الرئوية المزمنة بمستشفى 

 صدر كفرالشيخ
06/04/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض )  التمريض

 الباطنى و الجراحى (

36 
منار صفى الدين 

 فرج عبد هللا
تصميم كتيب تثقيف صحي لألمهات عن 
 حماية الطفل لنفسه من التحرش الجنسي

11/06/2019 
درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض صحة 

 المجتمع (

37 
نادية محمد 
مسعد محمد 

 الفار

علي  تأثير تطبيق حزمة العناية التمريضية
التحكم في عدوى الخط الوريدي المركزي 
 في وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة

16/09/2018 
درجة الماجستير فى علوم 

التمريض ) تمريض 
 االطفال (

38 
نرجس فتحى 

محمد الرفاعى 
 عمر

تصميم جلسات تثقيف صحي قائمة على 
الويب لألمهات عن الوسائط اإللكترونية 

 بواسطة أطفالهنالمستخدمة 
11/04/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض صحة 

 المجتمع (

39 
هاجر نبيل احمد 

 محمد ابو النيل

معوقات التغلب على األلم بين مرضى 
السرطان فى وحدات الرعايه الحرجة: من 

 منظورالتمريض والمرضى
29/10/2018 

درجة الماجستير فى علوم 
ناية ) تمريض الع التمريض

 الحرجة والطوارىء (

40 
هبه على عبد 

الفتاح عبده عبد 
 هللا

تأثير تطبيق واقيات األذن وأغطية العين 
علي تقليل األلم المرتبط باالجراءات 

 االختراقيه لدي األطفال الخدج
31/1/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
التمريض ) تمريض 

 االطفال (
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 كلية التمريض

 العلياإدارة الدراسات 

 كلية التمريض -بيان تفصيلى برسائل الماجستير المسجلة 
 9/7/2019حتى  1/9/2018المسجلة من 

 الدرجة والتخصص تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

41 
هبه محمد 

 ابراهيم محمد

تأثير مناخ المنظمة على اإلبداع اإلدارى 
لمشرفات التمريض فى مستشفى 

 العام الجديدالمنصورة 
07/04/2019 

درجة الماجستير فى علوم 
 )إدارة التمريض ( التمريض

 

 

 

 

 كلية التمريض -ن تفصيلى برسائل الماجستير الممنوحة بيا
 9/7/2019حتى  1/9/2018الممنوحة من 

 الدرجة والتخصص تاريخ المنح تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 

احمد 
مسعود 

على 
محمود 

 محمد

العالقة بين استراتيجيات 
التكيف والقلق 

واالكتئاب وجودة الحياة 
لدي األطفال المصابين 

بأنيميا البحر األبيض 
 المتوسط

13/06/2016 16/07/2018 10/10/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

2 
اسماء احمد 

 حسن عبد
 الرازق

تأثير تطبيق برنامج 
تمريضى لتقليل حدوث 

اإلمساك للمرضي 
مالزمي الفراش 

بمستشفيات جامعة 
 المنصورة

13/03/2017 09/07/2018 15/11/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

3 

اسماء 
اسماعيل 

حسن 
يوسف 
 الرفاعى

إرشادات لتحسين نمط 
السيدات  النوم بين

الحوامل في الثالثة 
 أشهراألخيرة

24/04/2016 29/09/2018 14/01/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (

4 

اسماء ماهر 
زين 

العابدين 
 محمد رزق

مالمح السلوك لدى 
األطفال الذين يعانون 
من اضطراب طيف 

 التوحد فى عينة مصرية

14/06/2016 17/09/2018 11/02/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

5 

اسماء 
محروس 

محمد 
السعيد 
 معاطى

سلوكيات اإلرتقاء 
بالصحة وجودة الحياة 

لدى المسنين الذين 
يعيشون في المجتمع 

 الريفى

24/01/2016 13/12/2018 13/05/2019 
درجة الماجستير فى 

التمريض ) علوم 
 تمريض المسنيين (
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6 
امانى 

طارق على 
 بطه

معلومات االطفال 
بآالمهم المرتبطة بأنيميا 
البحر االبيض المتوسط 

 0ووسائل التكيف معه

26/04/2017 22/12/2018 27/03/2019 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض االطفال (

7 

امينه بالل 
رمضان 

محمد 
 شادى

مدى رضى مرضى 
سرطان كبار السن عن 

جودة الرعاية 
التمريضية في وحدة 

عالج اليوم الواحد 
جامعة  -مركز األورام 

 المنصورة

21/02/2017 21/1/2019 04/04/2019 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض المسنيين (

8 
ايمان عبد 

المنعم 
 عطيه خالد

نوعيه الحياة لمرضي 
احتشاء عضلة القلب 

المستشفيات بأحد 
 الجامعية بالمنصورة

27/07/2016 01/01/2019 31/03/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

تمريض العناية 
الحرجة والطوارىء 

) 

9 

ايمان ياسر 
حموده عبد 

الفتاح 
 الشكل

معلومــات وممارسات 
ممرضات الرعاية 

الحرجة عن الال 
انتظاميه البطينيه 

المهددة للحياة لدى 
العناية الحرجة  مرضي

بمستشفي الباطنه 
التخصصي جامعة 

 المنصورة

25/07/2016 31/7/2018 23/10/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

تمريض العناية 
الحرجة والطوارىء 

) 

10 
بسمه على 
 على شامه

تقييم مدي التزام 
مرضي االلتهاب الكبدي 

الفيروسي سي 
الحتياطات مكافحة 

 المنازلالعدوي في 

12/07/2016 22/10/2018 05/02/2019 

درجة الماجستير فى 
علوم التمريض ) 

تمريض صحة 
 المجتمع (

11 
بسمه ماهر 

راغب 
 محمد ماهر

قياس معدل انتشار 
ادمان األنترنت وتأثيره 

على التحصيل 
األكاديمى والمهارات 

اإلجتماعية وجودة 
الحياة بين طلبة المعهد 

جامعة  -الفنى للتمريض
 المنصورة

19/02/2017 04/11/2018 04/04/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

12 

بالل 
ابراهيم 
ابراهيم 
محمد 
 عيسى

المقارنة بين قياس 
الضغط الشرياني 

بالطريقة الوخذية والغير 
وخذية ألطفال جراحة 

 القلب

18/09/2014 08/08/2018 07/03/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

تمريض العناية 
الحرجة والطوارىء 

) 

13 
جميالت 
ابراهيم 

معدل االصابة بالسمنة 
وزيادة الوزن بين 

25/05/2016 13/06/2018 16/09/2018 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
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تمريض صحة  طالب جامعة المنصورة السعيد على
 المجتمع (

14 
جيهان 
على فهمى 

 عبد الحميد

تأثير استخدام الطرق 
المختلفة للعالج الطبيعي 

للصدر في الوقاية من 
االلتهاب الرئوي 

المصاحب لجهاز التنفس 
 الصناعي

17/05/2015 13/03/2019 27/05/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

تمريض العناية 
الحرجة والطوارىء 

) 

15 
حنان 

محمود 
 على عطيه

ين السلوك العالقة ب
التكيفى وشدة اعراض 

المرض لدى اطفال 
فرط الحركة وتشتت 

 االنتباه

03/12/2015 8/5/2018 09/09/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

16 

دعاء 
عوض 

عابد عطيه 
 النجار

تاثير تطبيق االرشادات 
التمريضية على أداء 

الممرضات تجاه 
جراحات  مرضى
 العيون

28/01/2017 10/09/2018 30/12/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

17 
دينا محمد 
اسماعيل 
 ابو الخير

نمط استخدام خدمات 
رعاية الحوامل بين 

 السيدات الريفيات
05/06/2017 6/11/2018 22/01/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (

18 
ساره على 

محمد 
 ادريس

التوجية القائم على 
الممارسة للممرضات 

عن اإلشارات السلوكية 
الصادرة عن حديثى 

 الوالدة الخدج

15/08/2017 26/12/2018 04/04/2019 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض االطفال (

19 

سعديه 
الشبراوى 
الشربينى 
 عبد الحليم

العالقة بين أسلوب 
القيادة ووالء هيئة 

التمريض بمستشفى 
المنصورة للتأمين 

 الصحي

5/6/2017 15/12/2018 31/03/2019 

درجة الماجستير فى 
علوم 

)إدارة  التمريض
 التمريض (

20 

سمر جمعه 
فهمى 
االلفى 
 محمد

تأثير طرق الوالدة على 
الوظيفة الجنسية 

 للزوجين
12/02/2017 30/09/2018 27/12/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (

 

  

 كلية التمريض

 إدارة الدراسات العليا

 كلية التمريض -بيان تفصيلى برسائل الماجستير الممنوحة 
 9/7/2019حتى  1/9/2018الممنوحة من 

 م
اسم 
 الباحث

 الدرجة والتخصص تاريخ المنح تاريخ المناقشة التسجيلتاريخ  عنوان الرسالة
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21 
سمر عبده 
عبده على 

 دهب

أساليب المعاملة الوالدية 
والمتغيرات اإلكلينيكية 

لدى األطفال الذين 
يعانون من اضطراب 
تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

14/06/2016 25/03/2019 18/06/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

22 
سهام فتحى 

 محمد البنا

تقييم إحتياجات المرضى 
الخاضعين لجراحة 
إزالة المياه البيضاء 

بمركز طب وجراحة 
العيون جامعة 

 المنصورة

09/06/2014 1/11/2018 11/04/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

23 

 سوزان
سعد 

محمود 
محمد 
 زهير

تقييم جوده الحياة 
لمرضى التهاب 

 المفاصل الروماتيزمي
04/08/2016 26/3/2019 20/06/2019 

درجة الماجستير فى 
علوم التمريض ) 

تمريض صحة 
 المجتمع (

24 
شيماء عبد 
هللا عطوه 

 عطوه

معلومات وممارسات 
الممرضات نحو التهوية 
التذبذبية عالية التردد في 

العناية المركزة وحدة 
 لألطفال

08/08/2016 8/8/2018 14/01/2019 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض االطفال (

25 
صفيه عبده 

عثمان 
 موسى

إعداد اإلرشادات 
التمريضية للممرضات 
الذين يعتنون بمرضى 

القئ الدموي الخاضعين 
لمنظار الجهاز الهضمي 

 العلوي

09/06/2014 05/09/2018 22/01/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

26 
عزه 

رمضان 
 احمد على

دراسة تأثير ممارسات 
تمرينات التنفس على 

منع أو تقليل مضاعفات 
أزمة الربو لدى 

المرضى البالغين 
بمستشفيات جامعة 

 المنصورة

11/02/2014 12/08/2018 04/11/2018 

فى  درجة الماجستير
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

27 

عزه 
صالح 

الحسنين 
 ابو شهده

مالمح الشخصيه 
للممرضه كمؤشر 

الحتمالية معاناتها من 
اضطرابات القلق و 

 االكتئاب

21/06/2016 08/04/2019 24/06/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

28 

غاده 
ابراهيم 

محمد عبد 
 العاطى

السيدات الحوامل فى 
الوضع الجانبي األيسر 
و تأثيره على حركات 

 الجنين

18/08/2016 26/09/2018 27/12/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (
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29 
غاده ربيع 
عبد الجواد 
 حسين سالم

القيادة الروحية لدى 
يض مشرفات التمر

 واستقاللية الممرضات
01/02/2016 24/03/2019 16/06/2019 

درجة الماجستير فى 
علوم 

)إدارة  التمريض
 التمريض (

30 

لمياء عبد 
الفتاح 

مصطفى 
 عبد الفتاح

تقييم المخاطر المهنية 
المرتبطة بمدى التوافق 

البشرى وبيئة العمل 
لعمال النظافة 

بمستشفيات الهيئة العامه 
بكفر  للتأمين الصحي

 الشيخ

13/08/2015 10/3/2019 27/05/2019 

درجة الماجستير فى 
علوم التمريض ) 

تمريض صحة 
 المجتمع (

31 
ليلى سالمه 

سالمه 
 الكفراوى

عبء تقديم الرعاية 
واستراتيجيات التكيف 

لدى مقدمي الرعاية 
لمرضى المرحلة 

النهائية لمرض الكلى 
 من المسنين

30/08/2017 24/04/2019 09/06/2019 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض المسنيين (

32 

محمود 
عزت 

محمود عبد 
 الحميد عبيد

تأثيرالحكة الجلدية على 
جودة حياة المرضى 
المسنين الخاضعين 

 للغسيل الكلوى

16/08/2016 29/7/2018 01/11/2018 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض المسنيين (

33 

رشاد مروه 
محمود 

السيد 
 ابراهيم

معلومات وخبرات 
السيدات عن سقوط 

 أعضاء الحوض
05/06/2017 27/10/2018 30/12/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (

34 

مروه 
عصام 
المنجى 

 محمد

تأثير التعليم ما قبل 
إجراء الجراحة على 

فترة النقاهة بعد 
المرارة استئصال 

بالمنظار بمركز جراحة 
الجهازالهضمى 

 بالمنصورة

13/05/2014 05/08/2018 10/10/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

35 

منى 
ابراهيم 

السيد عبد 
الغنى احمد 

 البنا

تأثير برنامج تمارين 
رياضية على النتائج 

الوظيفية للركبة 
إعادة بناء للمرضى بعد 

الرباط الصليبي األمامي 
 بالمنظار

07/02/2016 25/2/2019 27/05/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض الباطنى و 
 الجراحى (

36 
منى رفعت 

ابراهيم 
 احمد

الممارسات التمريضية 
المتداولة للعناية 

باألطفال المصابين 
 بإصابات الحروق

08/11/2016 26/6/2018 03/09/2018 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض االطفال (

37 
ناديه محمد 

 احمد سالم
الضغوط والدعم 

االجتماعي للسيدات 
27/08/2015 18/09/2018 01/11/2018 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
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تمريض صحة  الحوامل
 المرأة والتوليد (

38 

ناهد عبد 
المجيد 

ابراهيم ابو 
 العنين

تقييم التكيف لألمهات 
البكريات خالل فتره 

 النفاس المتأخره
05/06/2014 02/08/2018 14/01/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض
تمريض صحة 
 المرأة والتوليد (

39 
ناهد ماهر 
على عبد 

 الشكور

االفكار االجترارية و 
حل المشكالت 

االجتماعية وشدة 
االكتئاب بين المرضى 

لذين يعانون من ا
 االضطرابات االكتئابية

21/06/2016 01/10/2018 03/02/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة النفسية (

40 
نجوى يحى 

احمد 
 صبره

تقييم العوامل المؤثرة 
علي جودة النوم بين 

مرضي االنسداد الرئوي 
المزمن في وحدة العناية 

 المتوسطةالتنفسية 

21/07/2016 23/2/2019 31/03/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

تمريض العناية 
الحرجة والطوارىء 

) 

 

  

 كلية التمريض

 إدارة الدراسات العليا

 كلية التمريض -بيان تفصيلى برسائل الماجستير الممنوحة 
 9/7/2019حتى  1/9/2018الممنوحة من 

 م
اسم 
 الباحث

 الدرجة والتخصص تاريخ المنح تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل عنوان الرسالة

41 

نشوى 
عادل 
عنتر 
 موسى

تأثير أماكن إدخال 
أنبوب التغذية المعدية 

وأوضاع األطفال 
ناقصي النمو على 

المتبقي المسحوب من 
 المعدة

21/02/2016 4/3/2019 29/05/2019 
درجة الماجستير فى 

علوم التمريض ) 
 تمريض االطفال (

42 

نورا 
عاطف 

السيد عبد 
 الحميد

دور المشاعر السلبية 
والسلوك الغير متحضر 

في حدوث السلوك 
العكسي في مكان العمل 

 لدي الممرضات.

29/08/2017 16/04/2019 02/06/2019 
درجة الماجستير فى 

)إدارة  علوم التمريض
 التمريض (

43 

هاجر 
عبد 

التواب 
السعيد 
 محمد

إلتزام الممرضات تقييم 
بطرق مكافحة العدوى 
فى العيادات الخارجيه 

ألمراض النساء والتوليد 
 بمدينة المنصورة

24/06/2014 19/05/2018 14/01/2019 

درجة الماجستير فى 
)  علوم التمريض

تمريض صحة المرأة 
 والتوليد (
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