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 اجمالى ابحاث الماجستیر  ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بقسم التمریض الباطنى والجراحى
  

تاریخ  العنوان باللغھ العربیة العنوان باللغھ االنجلیزیة  االسم م
 المناقشة

١.
د/انشراح .ا.م

  رشدي محمد
 

 The impact of rehabilitation program ماجیستیر
upon psychosocial status and physical 

functioning among burn patients 

تأثیر برنامج تأھیلي علي الحالة 
االجتماعیة و النفسیة و الوظیفیة 

 لمرضي الحروق

١٩٩٨ 

٢.

د/لبني محمد 
 جمال

 Preparation of standards for the ماجیستیر
prevention of infection acquired in the 
recovery rooms and the department of 
surgery at Menia University Hospita 

اعداد معاییر لمنع العدوي المكتسبة 
في غرف االفاقة و قسم الجراحة 

 بمستشفي المنیا الجامعي

١٩٩٨ 

٣.
د/جیھان أحمد 

  جمال الدین
 

 Effect of new nursing designed protocol ماجیستیر
on prevention DVT among abdominal 

surgeries patients 

تأثیر تصمیم بروتوكول تمریضى 
جدید للوقایة من جلطات االوردة  

 بین مرضى جراحة البطن

١٩٩٨ 

٤.
د/ جیھان عبد 

  الرحیم  
 

 Effect of different pain relieving ماجیستیر
strategies on burned patient's pain 

response 

تأثیر استراتیجیات مختلفة لتخفیفي 
 أثناء الغیارألم مرضي الحروق 

٢٠٠٢ 

٥.

د/جیھان رفعت 
 محمد

 Evaluation of nurses' information, skills ماجیستیر
and attitudes about caring for the 
elderly as a basis for preparing, 

implementing and evaluating their 
educational program at the University 

Hospital in Minya 

لومات ومھارات واتجاھات تقییم مع
الممرضات عن العنایة بالمسنین 

كأساس العداد وتنفیذ وتقویم 
برنامج تعلیمي لھم بالمستشفي 

 الجامعي بالمنیا

١٩٩٨ 

٦.

 Effect of implementing a designed ماجیستیر د/ایمان فضل
intervention protocol on prevention of 
perpherial intravenous complications  

cannula  

تأثیر تنفیذ بروتوكول مصمم 
للوقایة من المضاعفات القسطرة 

 الوریدیة 

٢٠٠٠ 

٧.

 Assessment of problems associated with ماجیستیر د/سحر حمزة
nasogastric tube feeding among stroke 
patients in El Mina university hospital 

تقییم المشاكل  المصاحبة للتغذیة 
عن طریق االنبوبة االنفمعدیة بین 

مرضي السكتة الدماغیة في 
 مستشفي المنیا الجامعي

٢٠٠٨ 

٨.

  د/ھند الھام
 

 Assessment  of the knowledge  and ماجیستیر
practice  of nurses on the rehabilitation 

of patients with stroke after the 
occurrence in Minia University Hospital 

and Menia General Hospital 

تقییم معلومات و اداء الممرضات 
عن تاھیل مرضى السكتھ الدماغیة 

بعد حدوثھا بمستشفى المنیا 
 الجامعى ومستشفى المنیا العام

٢٠٠٩ 

٩.

د/مروة محمد 
 عبد الباقي

 The effect of implementing nursing ماجیستیر
guidelines to reduce respiratory tract 

infection among mechanically 
ventilated patients 

تأثیر تطبیق القواعد التمریضیة 
لتقلیل العدوي في الجھاز التنفسي 

 لمرضي التنفس الصناعي

٢٠١٠ 

١٠

   د/رقیة فتحي
 ماجیستیر

Evaluation Of Elderly Patients’ 
Awareness Regarding Risk Factors Of 

Recurrent Chest Infection  
 

تقییم وعي المرضى المسنین فیما 
یتعلق بعوامل الخطر من عدوى 

 الصدر المتكررة

٢٠٠٨ 

١١
 Effect of sleep disturbances on quality ماجیستیر م م/ بدور عادل

of life for patients undergoing 
hemodyalysis program 

تأثیر اضطرابات النوم على نوعیة 
الحیاة للمرضى الذین یخضعون 

 رنامج غسیل الكلىلب

٢٠١٧ 

١٢
  ماجیستیر م م/ أمل علي 

 
Impact of health education about 

chronic renal failure on the knowledge 
of elderly  patients in El Minia hospitals  

تأثیر التثقیف الصحي علي 
معلومات المرضي المسنین 

المصابین بالفشل الكلوي المزمن 

٢٠١١ 
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تاریخ  العنوان باللغھ العربیة العنوان باللغھ االنجلیزیة  االسم م
 المناقشة

 نیافي مستشفیات الم 

١٣

م م/ أسماء 
 علي أحمد

 Applying enteral nutritional guidelines ماجیستیر
for trauma patients connected to 

mechanical ventilation for reducing 
complications  

 

تطبیق ارشادات التغذیة المعویة 
لمرضي االصابات المتصلین 
بجھاز التنفس الصناعي لتقلیل 

 المضاعفات

٢٠١٢ 

١٤

 Evaluation of a multimodal approach on ماجیستیر م م/ أمل صبره
postoperative ileus among elderly 

patients at El Minia university hospital  
 

تقییم أسلوب متعدد الجوانب علي 
شلل االمعاء بعد الجراحة لدي 

مرضي كبار السن بمستشفي المنیا 
 الجامعي

٢٠١٢ 

١٥

ان عبد م م/ ایم
 الرازق

 Kidney surgery: Impact of preoperative ماجیستیر
teaching program on pain management 
outcome and satisfaction for patients  

 

جراحة المسالك: تأثیر برنامج 
تعلیمي قبل العملیات الجراحیة علي 

نتائج عالج االلم ومدي االرتیاح 
 للمرضي

٢٠١٤ 

١٦

م م/ ابتسام 
 لي عبد الفتاحع

 Assessment of nutritional status of ماجیستیر
patients with liver cirrhosis at Minia 

university hospital  
 

تقییم الحالة الغذائیة لمرضي التلیف 
 الكبدي بمستشفي المنیا الجامعي

٢٠١٢ 

١٧

م م/ أسماء 
ضبف اهللا 

  مھني
 

 Teaching programme about post ماجیستیر
myocardial infarction medications for 
nurses of coronary care units at Minia 

university hospital and El amery 
hospital 

برنامج تعلیمي عن أدویة الجلطة 
القلبیة للممرضات في وحدات 
عنایة القلب في مستشفي جامعة 

 المنیا ومستشفي المنیا العام

٢٠١٣ 

١٨

م م/ شیماء 
 سید

 Impact of implemented designed ستیرماج
nursing protocol on minimizing 

complications of ascites among patients 
with liver cirrhosis    

تأثیر تنفیذ بروتوكول التمریض 
المصممة على التقلیل من 

مضاعفات االستسقاء بین المرضى 
 الذین یعانون من تلیف الكبد

٢٠١٣ 

١٩
 م م/ مروة 

 محمد حجاج
 Effect  of blood transfusion precautions  ماجستیر

on patients s outcomes undergoing open 
heart surgeries   

تأثیر احتیاطات نقل الدم على نتائج 
المرضى الذین یخضعون لعملیات 

 جراحیة في القلب المفتوح

٢٠١٦ 

٢٠

م م/ شریف 
 سید

 Antihypertensive drug treatment and ماجستیر
life style modifications among 

hypertensive patients factors affecting 
adherence   

ادویة عالج ضغط الدم المرتفع  
وتعدیالت نمط الحیاة بین مرضى 
ارتفاع ضغط الدم العوامل التي 

 تؤثر على االلتزام

٢٠١٥ 

٢١

م م/ محمد 
 ممدوح

 Nutritional Status Of Critically Ill ماجستیر
Patients Receiving Enteral Nutrition At 

Minia University Hospital: Nurses 
Knowledge And Practices 

لحالة التغذویة للمرضى الذین ا
یعانون من حاالت خطیرة من 
المرضى الذین یتلقون التغذیة 

المعویة في مستشفى جامعة المنیا: 
 معرفة وممارسات الممرضات

٢٠١٥ 

٢٢

 Assessment of Critical Care Nurses ماجستیر م م/ محمود طھ
Knowledge and Practices Regarding 

Oxygen Therapy at El-Minia University 
Hospital 

 

تقییم ممرضات الرعایة الحرجة 
المعارف والممارسات المتعلقة 
بمعالجة األكسجین في مستشفى 

 جامعة المنیا

٢٠١٥ 

٢٣

م م/ الحسن 
 ود شكريمحم

  Nurses' knowledge and Practices ماجستیر
Regarding traction care in Orthopedic 
Unit at Mansoura University  Hospital  

 

معرفة الممرضات فیما یتعلق 
برعایة الشدة في وحدة العظام في 

 مستشفى جامعة المنصورة

٢٠١٥ 

م/ شریف ٢٤
 خالف 

  ماجستیر
تحت 

Stroke patient assessment profile on 
admission and discharge: suggested 

السكتة الدماغیة تقییم الشخصیة 
المریض على القبول والتفریغ: 
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تاریخ  العنوان باللغھ العربیة العنوان باللغھ االنجلیزیة  االسم م
 المناقشة

المبادئ التوجیھیة المقترحة    guidelines for continuity of care الدراسھ
 الستمراریة الرعایة

٢٥

م م/فاتن بكیر 
 رمضان 

 Impact of Using Pure Natural Honey as ماجستیر
a Topical Application for Patients Who 
Receiving Chemotherapy Regimen on 

Reducing Risk of Stomatitis 

تأثیر استخدام العسل الطبیعي النقي 
كتطبیق موضعي للمرضى الذین 
یتلقون العالج الكیمیائي على تقلیل 

 مخاطر التھاب الفم

٢٠١٧ 

٢٦

  ماجستیر م / مروة كمال 
تحت 

 الدراسھ

Effect  of designed nursing and patient 
self care protocol on reducing the 
colostomy and periostomal  skin 

complications among elderly patients  

تأثیر تصمیم بروتوكول  تمریضى 
للرعایة الذاتیة للمرضى فتحة 
القولون الصناعیة ومضاعفات 

 ن المرضى المسنینالجلد بی

 

٢٧

م / والء عبد 
 الوھاب محمد

  ماجستیر
 

Effect  of  Early Upper Limb Exercises 
on Reducing its Disabilities and 
Improving Self Esteem Among 

Mastectomy Patients 

تاثیر ممارسة تمرینات مبكرة 
للطرف العلوى للحد من إعاقاتھ 

ى وتحسین تقدیر الذات لدى مرض
 استئصال الثدى 

٢٠١٧  
  

 

٢٨

  ماجستیر مروة جمال  م /
تحت 

 الدراسھ

Effect of developing safety handling  
protocol for chemotherapy on nurses 

knowledge and practices at minia 
oncology center   

تأثیر تطویر بروتوكول التعامل مع 
السالمة للعالج الكیمیائي على 

مرضات وممارساتھم في معرفة الم
 مركز اورام المنیا

 

٢٩
  ماجستیر م / ایمان ناجى 

تحت 
  الدراسھ

Effect of cataract surgery discharge 
instructions on reducing eye infection 

for elderly patients 

تأثیر تعلیمات جراحة  المیاه 
البیضاء على الحد من عدوى العین 

 للمرضى المسنین

 

٣٠

  ماجستیر محمد على م / 
تحت 

 الدراسھ

Effect of educational protocol regarding 
accurate monitoring fluid balance on 
critical care nurses    practices and 

knowledge  

تأثیر بروتوكول تعلیمى  فیما یتعلق 
بدقة متابعة  السوائل على معرفة 
وممارسات الممرضات الرعایة 

 الحرجة 
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  ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بقسم التمریض الباطنى والجراحى الدكتوراهاجمالى ابحاث 
  

تاریخ  العنوان باللغة العربیة العنوان باللغة االنجلیزیة    االسم م
 المناقشة 

د/انشراح .ا.م ١
  رشدي محمد

 

 Compliance of masterctomized patients دكتوراه
receive chemotherapy 

التزام مرضي استئصال الثدي للعالج 
الكیمیائي واالشعاعي والعوامل المؤثرة علي 

 عدم االلتزام

٢٠٠٣ 

ا.م.د/ جیھان  ٢
 سید علي سید

 Impact of designed nursing intervention دكتوراه
protocol on performing self care activities 
among rheumatic arthritis women  assuit 

university hospital  
 

تصمیم بروتوكول لدراسة تأثیر التدخل 
التمریضي علي أنماط العنایة الشخصیة 
الخاصة بمریضات  مرضي االلتھاب 

 المفصلي في 
 مستشفي جامعة أسیوط

٢٠٠٤ 

د/لبني محمد  ٣
 جمال

 Application of Roy adaptation model for دكتوراه
myocardial patients 

 

تطبیق نظریة روي للتألقم بالنسبة لمرضي 
 القصور التاجي

٢٠٠٥ 

د/جیھان أحمد  ٤
  جمال الدین

  
 

 Permanent artificial pacemaker: impact of a دكتوراه
designed nursing intervention protocol on 
patient's knowledge, skills as well as on 

prevention of complications  
 

منظم ضربات القلب الدائم : تأثیر بروتوكول 
تمریضي مصمم علي معلومات و مھارات 

المرضي و أیضا علي منع حدوث 
 مضاعفات

٢٠٠٧ 

د/ جیھان عبد  ٥
  الرحیم  

 

 Assessment  of nursing care for nurses دكتوراه
working with burn patients of the elderly as a 
basis for the design of an educational program 

for them in the city of Assiut 

تقییم العنایة التمریضیة للممرضات 
العامالت مع مرضي الحروق من المسنین 
كأساس لتصمیمم برنامج تعلیمي لھم في 

 مدینة أسیوط

٢٠١٠ 

 Impact of designed educational program on دكتوراه د/ایمان فضل ٧
osteoarthritis patients' outcome at El Minia 

university hospital 

تأثیر برنامج تعلیمي مصمم علي مخرجات 
مرضي االلتھاب العظمي المفصلي 
 الغضروفي في مستشفي جامعة المنیا

٢٠١٤ 

 Impact of a designed  nursing intervention دكتوراه د/سحر حمزة ٨
protocol on quality of life of patients with 

liver cirrhosis at El Minia university hospital 

تأثیر بروتوكول تمریضي مصمم علي 
نوعیة الحیاة الحیاة لدي مرضي التلیف 

 الكبدي بمستشفي المنیا الجامعي

  
٢٠١٥ 

  د/ھند الھام ٩
 

 Strategies of of  daily living rehabilitations دكتوراه
activities for post stroke  patients at Minia 

university hospital   

استراتیجیات األنشطھ الیومیة األساسیة 
التأھیلیة لمرضي ما بعد السكتة الدماغیة في 

 مستشفي المنیا الجامعي

٢٠١٤ 

د/مروة محمد  ١٠
 عبد الباقي

 Effect of three standardized oral hygiene دكتوراه
approaches on bacterial colonization for 

mechanically ventilated patients 

تأثیر استخدام ثالثة أسالیب للعنایة بصحة 
الفم للحد من النمو البكتیري لدي مرضي 

 التنفس الصناعي

٢٠١٥ 

١١  
 

 Impact of health education program for دكتوراه د/رقیة فتحي
elderly patients undergoing extracorporeal 

shock wave lithotripsy on clearance of 
urolithiasis in Minia university hospital 

تأثیر برنامج تثقیف صحي للمرضي المسنین 
الخاضعین لتفتیت حصوات الكلي بالموجات 

التصادمیھ علي نقاء المجري البولي من 
 الحصوات بمستشفي المنیا الجامعي

٢٠١٥ 

 Infections control gauidlines : its impact on دكتوراه م م/ بدور عادل ١٢
the infection rate in hemodyalsis unit  

المبادئ التوجیھیة السیطرة على العدوى: 
تأثیره على معدل اإلصابة في وحدة غسیل 

 الكلى

٢٠١٧ 

  دكتوراه م م/ أمل علي  ١٣
تحت 

 الدراسھ

Effect of exercise program on muscle strength 
, activity of daily living and balance among 

elderly people with recurrent falling 

تأثیر ممارسة برنامج تمرینات على قوة 
العضالت، ونشاط الحیاة الیومیة والتوازن 

 بین كبار السن على الوقوع المتكرر

 

م م/ أسماء  ١٤
 علي أحمد

  دكتوراه 
تحت 

 الدراسھ

Applying cardiac rehabilitation exercise 
protocol for open heart surgery patients to  
reduce post operative cardiac pulmonary 

complications 

تطبیق ممارسة بروتوكول  تمرینات  إعادة 
تأھیل لمرضى جراحة القلب المفتوح للحد 
من مضاعفات القلب والصدر بعد العملیة 

 الجراحیة

 

  دكتوراه م م/ أمل صبره ١٥
تحت 

Effect of nursing care strategies on reducing 
post operative respiratory tract infection 

تأثیر استراتیجیات الرعایة التمریضیة على 
الحد من عدوى الجھاز التنفسي بعد العملیة 
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 among elderly patient with abdominal الدراسھ
surgeries  

ات جراحیة بین المرضى المسنین مع عملی
 في البطن

 
 
  
  
  
  
  
  

كلیة التمریض جامعة   ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بقسم التمریض الباطنى والجراحى ٢٠١٨حتي ٢٠١٥إجمالى رسائل الماجستیر والدكتوراة من 
  المنیا

  
  

بقسم التمریض الباطنى 
 والجراحى  

  دكتوراة ماجستیر
 

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

١ - ٣ - ٢ ١ ٤ - 
  
  
  
  

  


