
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات قسم تمريض المسنين



 

جامعه المنصورة حيث  أ  قسثم تمثريض المسثنين -قسم تمريض المسنين أحد األقسام العلمية بكلية التمريض

بكليثثه التمثثريض البثثمع بالمعلومثثات تالمسثثارات األرارثثية للتعثثرا جلثثع الماثثاسي ا جتماجيثثة تالن سثثية 

رالسثثن تسثثتلب تب يثثل العمليثثة التمرياثثية للعنايثثة بسثثم لثثف المجتمثثت تسثثتلب لثثف الم رسثثات تالجسثثمانية لك ا

 الخاصة بسم مت الترسيز جلع الصحة الن سية للمسنين.

 

 

بعثد أ  سثثا  جثزسا تابعثثا لرسثم تمثثريض صثحه المجتمثثت  2000/2001تثم نناثثاس قسثم تمثثريض المسثنين جثثام 

 مجلس الكليه تمجلس الجامعه. تذلب بعد موالره مجلس الرسم تبناس جلع قرار

 

أ  يكثثو  قسثثم تمثثريض المسثثنين األس ثثر تميثثزا لثثع نجثثداا مرثثدمف الرجايثثة الصثثحية للمسثثنين جلثثع المسثثتو  

 المحلع تاإلقليمف

 

تخريج طالب متميثز معرليثا تمساريثا تمسنيثا لثع مجثاا الرجايثة التمرياثية للمسثنين تال حث  العلمثف تذلثب 

  لخدمة المجتمت

 

 

 جلع التغيرات الجسمانية تالن سية تا جتماجية التف تحدث مت الايخوخة . التعرا1

 . التأسيد جلع أهميه ا تصاا ال عاا لع التعامي مت س ار السن2

 . توجيه البمع باألماسن الموجواة لع المجتمت تالتف تردم خدمات للمسنين )اتر تنوااي المسنين بالدقسلية (3

 المزمة للعناية بالمسنين لع الصحة تالمرض .. نمداا البمع بالمعلومات 4

 . تدريب البمع جلع المسارات العلمية المختل ة لع العناية الااملة بالمسنين .5

. تب يل برامج صحية تتقائية لك ار السن تقياس مد  لاجليتسا من خما برامج الدرارات العليا تالررائي العلمية 6

  التعريف بالقسم

  

 

 

 

 

 رؤية القسم

 

 

 ة القسمأنش

 

 

 رسالة القسم

 

 

 القسم أهداف

 

 

 



 بالرسم .

  ع المجتمت تذلب من خما الريام بالروالي البي ة التف تردم بعض الخدمات الصحية. التواصي مت المسنين ل7

 أعضاء قسم تمريض المسنين  

 

 
 الدرجة العلمية اإلسم م
 أرتاذ مساجد ا/ رعاا حسن ج د الحميدأ.م.  .1

 أرتاذ مساجد ا/ رئي ة رلعت جممأ.م.  .2

 مدرس ا/اجاس السيد لايلة  .3

 درسم ا/ جزيزة محموا بغدااي  .4

 مدرس ا/ نااية محمد حسن   .5

 مدرس ا/ نيما  بليغ معوض  .6

 مدرس ا/ نيما  حسن منير  .7

 مدرس ا/ ه ه نصحف ج د العزيز  .8

 مدرس ا/نعمت ابراهيم ا مام  .9

 مدرس ا/ اجاس ج د الحميد ج د المولع  .10

 مدرس  / رجيده مجد  جلع ا  .11

 مدرس / ه ه احمد ال داتي ا  .12

 سمدر رالف محمد السيد /ا  .13

 مدرس مساجد لاطمة مجدي م.م /  .14

 مدرس مساجد م.م / مصب ع تاج الملوك رعد  .15

 مدرس مساجد م.م / طارق محمد احمد  .16

 مدرس مساجد شيماس رمير ج د العليم /م.م  .17

 مدرس مساجد م.م/ نسف  لتحف محمد  .18

 مدرس مساجد ليلف رممة رممه /م.م  .19

 معيد م/ أرماس جلف محمد  .20

 معيد ونعم/ هانم رضا بسي  .21

 معيد امي ص ر  السيد ابراهيمم/   .22

 معيد زين العابدين  م/ اجاس محمد  .23

 معيد م/ جزة ابراهيم ش انة  .24

 معيد جزة ج د الغنع الدروقع م/   .25

 

 

 

 

 



 الرسائل العلمية الخاصة بقسم تمريض المسنين  
 

 -رسائل الماجستير: -أوال :

 

 عنوان الرسالة االسم

 Self-Care Practices Among home Based Diabetic Elderly in Dakahlia الحميدأ.م.د/ سعاد حسن عبد 

Governorate  

ماررات العنايه التاتية لد  مرضع السكر  من س ار السن المريمين بمنازلسم لع محالظة م 

 الدقسليه

 Risk Factors associated with rehospitalization of elderly patients أ.م.د/ رئيفة رفعت عالم

suffering from Heart failure 

 جوامي الخبر المصاح ة لتكرار اخوا س ار السن المصابين بس وط اآلااس الوظي ف للرلب الع

 المستا ع

 سلوكيات التكيف لدى المسنين المصابين باالنسداد الرئوي المزمن دعاء السيد فضيلة /د

 Assessment knowledge of secondary schools nursing students about د/ عزيزة محمود بغدادي

elderly care and their problems in zagazig city 

ال انويه للتمريض جن العنايه بك ار السن تمااسلسم لع مدينه ترييم معلومات طال ات المدارس 

 الزقازيل

 Compliance Of Hyertesive Elderly Patints With The Treatement د/ نادية محمد حسن

Regimen 

 ام العمجفالتزام المسنين المصابين بارت اع ضغط الدم بالنظ

 Functional Abilities Of Elderly Women With Osteoarthitis And Their د/ إيمان بليغ معوض

Compliance With Treatment  

الردرات الوظي ية لد  السيدات المسنات المصابات بمرض خاونة الم اصي تالتزامسن  

  بالعمج

 Sleeping Patterns of Residents Elderly Homes د/ إيمان حسن منير

  انماط نوم نز س اتر المسنين  

 Knowledge and Health Behaviors of the Elderly Regarding د/ هبه نصحي عبد العزيز

Osteoporosis 

 المعلومات تالسلوسيات الصحية لد  المسنين حوا ترقل العظام

 Knowledge of End Stage Renal Disease Elderly Patients Regarding د/نعمت ابراهيم االمام

Hemodialysis 

جن ا رتص اس الدموي معلومات المرضع المسنين لع المرحلة ا خيرة من مرض الكلع  

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=El-Shazly%2c+Somaya+Abd+El+Moneim%2c&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=El-Shazly%2c+Somaya+Abd+El+Moneim%2c&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=El-Shazly%2c+Somaya+Abd+El+Moneim%2c&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=El-Shazly%2c+Somaya+Abd+El+Moneim%2c&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=Risk+Factors+associated+with+rehospitalization+of+elderly+patients+suffering+from+Heart+failure+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=Risk+Factors+associated+with+rehospitalization+of+elderly+patients+suffering+from+Heart+failure+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=8&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=8&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=8&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=8&PageSize=10


د/ دعاء عبد الحميد عبد 

 المولى

Caregivers Training and Health Status Outcomes in Cerebral Stroke 

Elder Patients  

   تدريب مردمف الرجاية ت مخرجات الحالة الصحية للمسنين المصابين بالسكتة الدماغية 

 Relationship between caregiving burden and psychological health دى علىد / سجيده مج

status of caregivers caring for older adults with cancer  

العمقة بين جبس ترديم الرجاية تالحالة الصحية الن سية لمردمف الرجاية لك ار السن المصابين 

 بمرض السرطا 

 Quality of life of older adult patients with cataract د / هبه احمد الفداوي

 المرضع المسنين التين يعانو  من اجتام جدرة العين جواة حياة

 Relationship between Obesity and Functional Ability of Elderly د/ سالي محمد السيد

Attending Geriatric Outpatient Clinics in Mansoura City 

 للمسنين لخارجيةا جلع العيااات المترااين للمسنين الوظي يه تالردره السمنه بين العمقة

 المنصورة بمدينة

 Relationship between presence of anemia and the physical م.م / فاطمة مجدي

performance of the elderly patients attending the outpatient clinics 

hospital in Mansoura City 

 

المسنين المترااين جلف العيااات العمقة بين تجوا لرر الدم تاألااس ال دنف بين المرضف  

 الخارجية للمستا يات بمدينه المنصوره

م.م / مصطفى تاج الملوك 

 سعد

Coping behaviors and health related quality of life of elderly patients 

suffering from cancer  

رلوسيات التكيف تجواة الحياة الصحية لد  المرضع المسنين التين يعانو  من مرض 

 السرطا 

-Factors affecting loneliness among institutionalized and non م.م / طارق محمد احمد

institutionalized elders 

 العوامي الم ثرة جلف الاعور بالوحدة بين س ار السن المريمين تالغير مريمين بدتر المسنين

 Relation of Cancer-related fatigue with Depression and Functional م.م/ شيماء سمير عبد العليم

Status among Elderly Patients Undergoing Radiotherapy 

جمقة اإلجساا المصاحب للسرطا  با ستئاع تالحالة الوظي ية لد  المرضع المسنين      

 الخاضعين للعمج اإلشعاجف

 Learning needs and self care knowledge of geriatric patients م.م/ نهي  فتحي محمد

undergoing percutaneous coronary intervention 

اإلحتياجات التعليمية تمعلومات العناية التاتية للمرضع المسنين الخاضعين إلجراس قسبرة 

 العمجية الرلب

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=6&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=6&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=5&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ExploreFTtheses&LocationID=&ClassID=100.22.8.&LangID=&DegreeID=&Year=&frameName=&ScopeID=1.&PageNo=5&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=ExploreFTtheses&ScopeID=1.&oldClassID=100.22.&ClassID=100.22.8.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=ExploreFTtheses&ScopeID=1.&oldClassID=100.22.&ClassID=100.22.8.


 Caregiving Burden and Coping Strategies of Caregivers Caring For م.م/ ليلي سالمة سالمه

Elderly with End Stage Renal Disease 

جبس ترديم الرجاية ت ارتراتيجيات التكيف لد  مردمع الرجاية لمرضع المرحلة النسائية 

 لمرض الكلع من المسنين

 

 -توراة:ثانيا: رسائل الدك

 

 عنوان الرسالة االسم

 Caregivers Training and Health Status Outcomes in Cerebral Stroke د/ سعاد حسن عبد الحميدأ.م.

Elder Patients 

 تدريب مردمف الرجاية ت مخرجات الحالة الصحية للمسنين المصابين بالسكتة الدماغية

 Prediction of Falls Among Elderly Persons and Application of د/ رئيفة رفعت عالمأ.م.

Preventive Measures 

 توقت السروط بين س ار السن تتب يل اإلجراسات الوقائية

تأثير برنامج التأهيل الرئوي على جودة الحياة لدى المرضى المسنين المصابين بمرض  د/ دعاء السيد فضيلة

 الرئة الساد المزمن

 Effect of self-care practice on lifestyle of elderly people with د/ عزيزة محمود بغدادي

osteoarthritis knee 

 أثير مماررة العناية التاتية جلع نمط حياة المسنين المصابين بخاونة الرس ةت

 Impact of foot care educational program on knowledge and self care د/ نادية محمد حسن

practice for diabetic elderly patients 

تأثير برنامج تعليمف جن العناية بالردمين جلع معلومات تمماررات العناية التاتية للمسنين 

 المصابين بمرض السكر.

 Impact Of  Behavioral Intervention On Quality Of Life For Elderly د/ إيمان بليغ معوض

Women With Urinary Incontinence 

أثير التدخي السلوسف جلع جواة حياة السيدات المسنات المصابات بالسلس ال ولفت      

 Effect of discharge plan on the quality of Life of acute myocardial د/ إيمان حسن منير

infarction among elderly patients among Elderly 

 مصابين بإحتااس جالة الرلبتأثير خبة الخرتج جلف جواة حياة المرضف المسنين ال

 Effect of lifestyle modification interventions to overcome chronic د/ هبه نصحي عبد العزيز

constipation among community dwelling older adults 

 تأثير تدخمت تعديي نمط الحياة للتغلب جلع اإلمساك المزمن بين س ار السن بالمجتمت

 The effect of oral health care interventions on oral health related براهيم االمامد/نعمت ا

quality of life of institutionalized older adults 



تأثير تدخمت العنايه الصحيه بال م جلع جواة الحياه المتعلره بصحه ال م جند س ار السن 

 المريمين لع اتر المسنين

يد عبد د/ دعاء عبد الحم

 المولى

Effect of comprehensive lifestyle modification on controlling 

hypertension among elderly 

 تأثير تعديي نمط الحياة الاامي للتحكم لع نرت اع ضغط الدم لد  المسنين

 Effect of reflexology training for family caregivers on health status of / سجيده مجدى على د

cancer patients 

 تأثير تدريب جلم اإلنعكارات لمردمف الرجاية األررية جلع الحالة الصحية لمرضع السرطا 

 Effect of acupressure on physical function and psychological health / هبه احمد الفداوي د

status of the elderly patients with knee joint osteoarthritis 

تأثير العمج المابر  جلع الوظي ة الجسمانية تالحالة الصحية الن سية للمرضع المسنين      

هالتين لديسم خاونة لع م صي الرس   

 Effect of Stoma Care Training Program on Self esteem and سالي محمد السيد /د

Psychological Status of Colostomy Geriatric Patients 

ر برنامج تدري ف جن العناية بال تحه الصناجيه جلف تردير التات تالحاله الن سيه لمرضع تأثي

 ت ميم الرولو  من المسنين

 Impact Of Educational Video Film About Applying Cutimed Sorbact  فاطمة مجدي م.م /

Dressing On Wound Healing For Nurses Caring Elders Suffering from 

Pressure Ulcer 

ثير ليديو ليلم تعليمف جن ارتخدام الكاتمد اررنج جلف التئام الررح للممرضات الرائمين تأ 

 جلف رجايه المسنين التين يعانو  من قرح ال راش

م.م / مصطفى تاج الملوك 

 سعد

Effect of Nursing Intervention program on Gastrointestinal Tract 

Problems and Health Status among Elderly Patients undergoing 

Chemotherapy 

أثير برنامج تمرياف تدخلف جلع مااسي الجساز السامف تالحالة الصحية بين المرضع ت

 المسنين التين يخاعو  للعمج الكيميائف

  

 

 

 

 

 

 



 المقررات الدراسية الخاصة بقسم تمريض المسنين 
 

 -م من المرررات اآلتيه:يس سريروم قسم تمريض المسنين بتد

 -المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس:

   Gerontological Nursing تمريض المسنين                                                             

              Advanced in Gerontological Nursing  تمريض متردم لع رجاية المسنين       

 Infection Control     )مررر صي ف (ت التحكم لع العدت تب يرا

 Applied Gerontological Nursing         )لبمع ا متياز  مااة تمريض المسنين تب يرف

 

 المقررات الدراسية الدراسات العليا )مرحلة الماجستير(

 Gerontological Nursing تمريض مسنين                                                

  Seminar in the area of specialty حلرات نراشية لف مجاا التخصص      

 Psychosocial  aspects  of old age الجوانب الن سية تا جتماجية للمسنين             

   Application of  Health Education of the elderly تب يرات ت ريف صحف للمسنين       

 New trends in Gerontological nursing لم اهيم الحدي ة لف تمريض المسنين               ا

 

 المقررات الدراسية لمرحلة الدكتوراه

                    Seminars in Gerontological Nursing   ندتات تمريض  لع مجاا التخصص العام

                                           Seminars in specialized area ندتات لف مجاا التخصص الدقيل

التف لسا جمقة ب رع  الب يةت األراريةالعلوم  لفندتات 

          التخصص

Seminars in basic medical science     
     

 

 

 المحتوي العلمي لقسم تمريض المسنين 
 

  -يشمل األتي:أوال : المحتوى النظري لمنهج مادة تمريض المسنين و

 مردمة تتعري ات جامة بالمسنين• 

 التغيرات ال سيولوجية لع مرحله الايخوخة• 

 التغيرات الن سية تا جتماجية• 

 نظريات الايخوخة• 



 ا رتراس بصحة المسنين• 

 انتراا المسنين من مكا  نلع آخر• 

 ال يئة ا منه• 

 اراسه معامله المسنين• 

 الزهايمر• 

 الالي الرجاش• 

 السروط• 

 -ثانيا: الجزء العملي وينقسم إلى جزئيين :

 - المعمل: داخل ومهارات تدريبات األول: الجزء

 قياس طوا المسنين  

 العناية بالردمين  

 العناية باألرنا  الصناجية  

 تمرينات ح ظ التواز  للمسنين  

 األنابة اليومية تالعناية الاخصية(-األاتات المساجدة للمسنين )الحرسة  

 -عن: ناقشيه حلقات الثانى: لجزءا

  هااشة العظام لد  س ار السن 

   خاونة الم اصي لد  س ار السن 

  مرض السكري لد  س ار السن 

  س ار السن  لد   ارت اع ضغط الدم 

 السلس ال ولف لد  س ار السن 

  السكتة الدماغية لد  س ار السن 

  اإلمساك لد  س ار السن 

 

 

 

 

 



 ن قسم تمريض المسني أنشطة

 .حلقات نقاشيه في تمريض المسنين ألعضاء هيئه التدريس بالقسم -

 -: الجامعة خارج أنشطه : ثانيا

 قوافل صحية لتقديم خدمات طيبه وتمريضية ونشر الوعي الصحي الخاص بالمسنين• 

 قافلة لقياس السكر بالدم في قرية ميت مزاح• 

 قافلة لقياس ضغط الدم والسكر بقرية ميت خميس• 

 مل ندوه تثقيفية عن التغذية الصحية للمسنين بنادي السعادة للمسنين بمدينه طلخاع• 

 عمل ندوه تثقيفية عن مرض هشاشة العظام بنادي السعادة للمسنين بمدينه طلخا• 

 عمل ندوه تثقيفية للمسنين المقيمين بدار األمل للمسنين عن مرض السكر• 

 ر األمل للمسنين عن منع السقوطعمل ندوه تثقيفية للمسنين المقيمين بدا• 

 عمل رحله داخليه للمسنين المقيمين بدار األمل للمسنين لزيارة جزيه الورد بالمنصورة ونادي األطباء.• 

 

  بطلخا للمسنين السعادة لنادى الصحية الحملة

 
كلية و بريادة أ.م.د/ عميد ال -رئيس الجامعة و ا.د/ أمينة محمد رشاد النمر  -تحت رعاية أ.د/ أشرف عبد الباسط 

رئيس قسم تمريض المسنين بكلية التمريض جامعة المنصورة "الحملة الصحية لنادى  -سعاد حسن عبد الحميد 

بحضور  ٢٠١٨ /١1 /٢٨المسنين بطلخا " و التى نظمها قسم تمريض المسنين بالكلية وذلك يوم األربعاء الموافق 

 و التى أشتملت علي األنشطة التالية: عدد كبير من كبار السن بمحافظة الدقهلية.

 عمل توعيه عن اإلسعافات األولية  -1

 قياس نسبة السكر فى الدم  -2

 قياس ضغط الدم  -3

 تثقيف صحي للمسنين -4

  وندوات عمل ورش

 :الدورية الطبية الفحوصات : بعنوان عمل ورشة

 
مارس  11ا وذلك يوم قام قسم تمريض المسنين بعمل ورشة عمل عن الفحوصات الطبية الدورية وأهميته 

 بقاعة المؤتمرات بالكلية   2018

 :الزهايمر مرض : بعنوان عمل ورشة



 10وذلك يوم  مرض الزهايمر أعراضه وطريقة الوقاية منهقام قسم تمريض المسنين بعمل ورشة عمل عن 

 دار األمل للمسنين.ب  2018 إبريل

 

 أماكن التدريب العملي الخاصة بقسم تمريض المسنين 
 شفي المنصورة الجامعيمست 

 مستشفي الباطنة التخصصي 

 مركز األورام 

  العيونطب وجراحة مركز 

 دار األمل للمسنين 

 األبحاث المنشورة
 

 اسم البحث اسم الباحث 
 Relation between Nursing Students’ Knowledge of Aging and ا.م.د/سعاد حسن عبد الحميد   

Attitude towards Elderly People and Their Will and Intent to Work 

with the Elderly  

Effect of Lifestyle Intervention Program on Controlling 
Hypertension among Older Adults  

Impact of Informal Caregivers Training Program On Geriatric 
Patients’ Functional Status and Post-Stroke Depression  
The Relation between Violence against Older Adult Women, Their 
Quality Of Life and Health Consequences  
Effect of Implementing a Nursing Discharge Plan on Quality Of 
Life of Geriatric Patients with Acute Myocardial Infarction  
Effect of Implementing Geriatric Palliative Care Guideline on 
Nurses Knowledge and Practices  
Severe Symptoms of Benign Prostatic Hyperplasia: Prevalence, 
Associated Factors and Effects on Quality Of Life of Rural 
Dwelling Elderly  
Relationship between Burden of Caring For Older Adult Patients 
with Chronic Diseases and Family Caregivers Health Status  
Effect of Abdominal Muscles Strengthening Exercises on the 
Severity of Chronic Constipation in Older  

The Effect of Oral Health Care Interventions on Oral Self Care 
Practices of the Institutionalized Older Adults Abstract One of the 
major criteria of successful aging is maintaining a natural 
Relation between Vision Function and Self Care Practices of Older 
Adults with Cataract  

Anxiety and Depression among Family Caregivers of Older Adults 



with Cancer Abstract Anxiety and depression are the most common 
problems experienced by family caregivers.  

Anemia, Physical Performance Relationship among Elderly 
Patients Attending Geriatric Outpatient Clinics in Mansoura City  

 Nursing Interventions for Hepatitis C Elderly Patients to Reduce the Side ا.م.د/ رئيفه رفعت عالم

Effects of Pegylated Interferon and Ribavirin and Improve their Quality 

of Life 

Factors affecting adjustment to retirement among retirees’ elderly 

persons 

Knowledge, attitude and practice of elders about sexuality 

Severe Symptoms of Benign Prostatic Hyperplasia: Prevalence, 

Associated Factors and Effects on Quality Of Life of Rural Dwelling 

Elderly 

Relationship between Burden of Caring For Older Adult Patients with 

Chronic Diseases and Family Caregivers Health Status 

Psychological Well-Being of Elderly Women Who Early Survive Breast 

Cancer and its Associated Factors 

Effects of nursing program as a life review on  Life satisfaction and 

happiness among elderly people 
Impact of Educational Video Film for Nurses Caring Elders Suffering 

From Pressure Ulcer about Applying Cutimed Sorbact Dressing On 

Wound Healing. 

 د/عزيزة محمود بغدادي 

 

Interpersonal Intimacy and Meaning of Life among the 
Institutionalized Elders 
Effect of health education intervention on knowledge, practice and 
health beliefs about elderly with type2 diabetes mellitus 
Psychological Well-Being of Elderly Women Who Early Survive 
Breast Cancer and its Associated Factors 
Effect of Ramadan Fasting on Physical and Mental Health of 
Elderly People 

 د/ناديه محمد حسن صالح 

 

Factors associated with loneliness among institutionalized and 
noninstitutionalized elderly. 

Effect of Group Reminiscence Therapy on Depression among 
institutionalized elderly in Dakahlia Governorate – Egypt 
Physical Inactivity among Rural Older Adults and its Associated 
Factors 

Prevalence of insomnia and its associated factors among rural 
elderly: a community based study 
Effect of Simulated Aging Game versus Traditional Lecture on 
Nursing Students' Knowledge and Attitude towards Elderly 
Barriers Affecting Dental Health Services Utilization among 
Community Dwelling Older Adults  
Predictors of Fear of Falling among Community Dwelling Older 
Adults in Mansoura City, Egypt 
Effect of an Educational Program about Colorectal Cancer on 
Elders' Knowledge and their Performance of Screening. 

 Functional abilities among osteoarthritic elderly women and their د/إيمان بليغ معوض

compliance with treatment 

Impact of behavioral intervention on bladder control among elderly 

women with urinary incontinence 

Physical Inactivity among Rural Older Adults and its Associated 

Factors. 



Prevalence of insomnia and its associated risk factors among rural 

elderly; a community based study 

Effect of simulated aging game versus traditional lecture on 

nursing students' knowledge and attitude towards elderly 

Relation of Cancer-Related Fatigue with Depression and 

Functional Status among Elderly Patients Undergoing 

Radiotherapy 

Relationship between Gerontological Nursing Students' Self 

Directed Learning Readiness and Learning Styles, Teaching 

Modes, and Academic Performance. 

Satisfaction of cancer elderly patients with quality of nursing care 

in oncology center Mansoura University. 

Effect of Ramadan Fasting on Physical and Mental Health of 

Elderly People 

Relationship between Social Support, Loneliness, and Depression 

among Elderly People 

The Effect of Benson's Relaxation Technique on Anxiety, 

Depression and Sleep Quality of Elderly Patients Undergoing 

Hemodialysis 

Effect of Nursing Intervention program on Gastrointestinal Tract 

Problems among Elderly Patients undergoing Chemotherapy 

 د/إيمان حسن منير رضوان 
 

Caregiving Burden and Coping Strategies of Caregivers Caring for 

Elderly with End Stage Renal Disease 

 

The Effect of Benson's Relaxation Technique on Anxiety, 

Depression and Sleep Quality of Elderly Patients Undergoing 

Hemodialysis 

 د/هبه نصحي عبد العزيز
 

Physical Inactivity among Rural Older Adults and its Associated 

Factors 

Prevalence of Insomnia and its Associated Factors among Rural 

Elderly: A Community Based Study 

Effect of Simulated Aging Game versus Traditional Lecture on 

Nursing Students' Knowledge and Attitude towards Elderly 

Barriers Affecting Dental Health Services Utilization among 

Community Dwelling Older Adults  

Predictors of Fear of Falling among Community Dwelling Older 

Adults in Mansoura City, Egypt 

Effect of an Educational Program about Colorectal Cancer on 

Elders' Knowledge and their Performance of Screening. 

 

 Knowledge of end stage renal disease elderly patients regarding د/نعمت إبراهيم اإلمام 

hemodialysis  

Effect of oral self care practices on oral health related quality of 

life of institutionalized older adults.  

Barriers Affecting Dental Health Services Utilization among 

Community Dwelling Older Adults  

Effect of an Educational Program about Colorectal Cancer on 

Elders' Knowledge and their Performance of Screening. 

 



The Effect of Benson's Relaxation Technique on Anxiety, 

Depression and Sleep Quality of Elderly Patients Undergoing 

Hemodialysis 

 د/دعاء عبد الحميد عبد المولى 
 

Effect of implementing  geriatric palliative care guideline  on 

nurses knowledge and practices 

Gerontological Nursing  student evaluation and feedback  about 

objective structured  clinical examination  

 د/سجيده مجدى على 

 

Anxiety and depression among family caregivers of older adults 

with cancer 

Effect of reflexology training for family caregivers on health status 

of elderly patients with colorectal  cancer 

 

 فداوى  د/هبه ال

 

Quality of life of elderly patients with cataract  

Effect of acupressure on physical function and psychological health 

status of elderly with knee joint osteoarthritis  

 د/سالي محمد السيد    

 

Prevalence and Risk Factors of Obesity among Elderly attending 

Geriatric Outpatient Clinics in Mansoura City 

Effect of nursing stoma care training on geriatric patients' self 

esteem and psychological status 

 Impact of Educational Video Film for Nurses Caring Elders Suffering فاطمه مجدي م.م/

From Pressure Ulcer about Applying Cutimed Sorbact Dressing On 

Wound Healing. 

 Effect of Nursing Intervention program on Gastrointestinal Tract م.م/مصطفي تاج الملوك سعد

Problems among Elderly Patients undergoing Chemotherapy 

 Factors associated with loneliness among institutionalized and طارق محمد سليم  /م.م
noninstitutionalized elderly. 

 شيماء سمير عبد العليم   /م.م
 

Relation of Cancer-Related Fatigue with Depression and 

Functional Status among Elderly Patients Undergoing 

Radiotherapy 

 learning needs among elderly patients undergoing percutaneous م.م/نهى فتحي محمد شاهين  

coronary interventions 

 ليلى سالمه الكفراوي   م.م /
 

Caregiving Burden and Coping Strategies of Caregivers Caring for 

Elderly with End Stage Renal Disease 

 

  

 
 

 

 لقسمرئيس ا                                  

 

 أ.د/سعاد حسن عبد الحميد                                                                
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