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 قاعدة بیانات البحث العلمى بقسم تمریض صحة المجتمع 
  

  بیان بالرسائل العلمیة (الماجستیر) الخاصة بقسم تمریض صحة المجتمع  
  

رقم   
 التسلسل

تاریخ  عنوان الرسالة باللغة العربیة عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم
 المناقشة

د/عواطف عبد  ١
 الرازق محمد

  
Minimum Prevalence Of Cancer In Assuit  

 

الحد االدنى لمعدل انتشار السرطان فى 
 اسیوط

١٩٩٩ 

  د/ نجالء محمد امین   ٢
  
 

Family Awareness Regarding The First 
Aid For Snake Bite And Scorpion Stings 
In El –Minia Governorate  

 

تقییم الوعي العائلي تجاه اإلسعافات األولیة 
الة عض الثعبان ولدغ العقرب المقدمة في ح

 في محافظة المنیا

٢٠١١ 

 Assessment Of Knowledge And Practice .د/ امال ھاشم محمد٣ ٣
Of Primary School Personnel    Toward 
Communicable Among School Age 
Personnel In Minia City   

 

تقییم معلومات وممارسات العاملیین 
تجاه االمراض المعدیھ بالمدارس االبتدائیھ 

 تجاه تالمیذ المدارس

٢٠١٠ 

   م.م/ منار دمین ٤
Knowledge And Practice Of Juvenile 
Diabetes Caregivers At Home In Minia 
University Hospital 

معلومات وممارسات مقدمي الرعایة 
الصحیة بالمنزل ألطفال مرض السكر في 

 مستشفى المنیا الجامعي

٢٠١٦ 

  .  زینب محمد حسند/  ٥
Body Image And Eating Behaviors Among 
El Minia University Students  

 

صورة الجسم والسلوكیات الغذائیة لدى 
 طالب جامعة المنیا

٢٠١٤ 

د/ عادل على عبد  ٦
 الوھاب

Knowledge And Attitude Of Tuberculosis 
Patients And Their Family Caregivers 
About Tuberculosis In Minia Governorate  

 

معلومات واتجاھات مرض الدرن وذویھم 
من مقدمي الرعایة عن الدرن في محافظة 

 المنیا

٢٠١٤ 

  د/ عوال نبیل ابو زید ٧
 

Knowledge And Attitude Of Caregivers 
Regarding Accident Prevention Among 
Disabled School Children In Minia 
Governorate  

 

معلومات واتجاھات مقدمي الرعایة ألطفال 
مدارس ذوى االحتیاجات الخاصة بشان 

 الوقایة من الحوادث

٢٠١١ 

د/ شیماء عبد الرازق  ٨
 یؤنس

  
Factors Predisposing Malta Fever Among 
Families At Rural Community At Minia 
Governorate:Guidelines For Human 
Protection  

 

مؤدیة للحمى المالطیة بین األسر العوامل ال
  في مجتمع ریفي بمحافظة المنیا

 إرشادات لوقایة اإلنسان

٢٠١٥ 

     اسماء مصطفى فوزى ٩
Knowledge and attitude of teacher and 
school nurse about upper respiratory tract 
infections among primary school students. 

ین وممرضات معلومات واتجاھات المدرس

المدارس تجاه امراض الجھاز التنفسى 

  العلوىالمعدیة بین تالمیذ المدارس االبتدائیة 

  

 

٢٠١٧ 

 Screening for hepatitis c virus infection د/ محمد جمال نعمان ١٠
among school children.  

   

الكشف عن االصابة بعدوى فیروس 
 االلتھاب الكبدى ج لدى اطفال المدارس

٢٠١٧ 
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  بیان بالرسائل العلمیة (الدكتوراه) الخاصة بقسم تمریض صحة المجتمع وصحة المجتمع المبتثرین:
  

رقم 
 التسلسل

تاریخ  عنوان الرسالة باللغة العربیة عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم
 المناقشة

   /عواطف عبد الرازق محمدد ١
Effect of on-site training program on 
the nursing performance in pediatric 
outpatient clinics in MCH centers in 

minia governrate. 

تاثیربرنامج تدریبى على اداء 
الممرضات العامالت ف ىعیادات 
االطفال بمركز الرعایة االمومة 

  والطفولة بمحافظة المنیا
  
 

٢٠٠٩ 

 Educational intervention for Caregivers / نجالء محمد امیند ٢
about Intestinal Parasitic  

Infestations and Hygienic Measures of 
First Year Primary School Students at 

EL- Minia City. 
 

التدخل التعلیمي لمقدمي الرعایة حول 
العدوى بالطفیلیات المعویة ومعاییر 

النظافة لطالب السنة األولى للمدارس 
 ٢٠١٥ االبتدائیة

  /امال ھاشم محمدد ٣
 

The effect of a diabetic foot care 
training program on elderly adults’ 

outcome  
 

تاثیر برنامج تدریبى للعنایة بالقدم 
 ٢٠١٦ السكرى ومردوده على كبار السن

  د/ إخالص محمد إبراھیم ٤
 

The effect of using anti-inflammatory 
diet program on osteoarthritis among 

obese women  
 

تأثیر استخدام برنامج األغذیة المضادة 
لاللتھاب علي االلتھاب المفصلي 
 ٢٠١٧ الضموري بین السیدات البدینات 

  
  

  األعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بقسم تمریض صحة المجتمع كلیة التمریض جامعة المنی ٢٠١٨حتي ٢٠١٥إجمالى رسائل الماجستیر والدكتوراة من 
  
  

قسم تمریض صحة 
 المجتمع

  دكتوراة ماجستیر
 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1 1 2 - 1 1 1 - 

  
  
  
  
  
  
  
  


