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 قاعدة بیانات البحث العلمى بقسم تمریض األطفال واألطفال المبتسرین
  

 :بیان بالرسائل العلمیة (الماجستیر) الخاصة بقسم تمریض األطفال واألطفال المبتسرین  
  
رقم   

 التسلسل
تاریخ  عنوان الرسالة باللغة العربیة عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم

 المناقشة
 مشاكل الرضاعة الطبیعیة وحلولھا Breast feeding problems and its solutions د/إیمان سید ١

٢٠٠٠ 

د/سناء محمود  ٢
 احمد

Assessment and nursing mangement of bronchial 
asthmatic child in pediatric reception unit in assuit 

university hospital 

اب التقیم والعنایة التمریضیة للطفل المص
باالزمة الربویة فى وحدة استقبال االطفال 

 ٢٠٠١ بمستشفى اسیوط الجامعى

د/اسماء حامد  ٣
 توفیق

Assessment nursing care providing to neonatal with 
respiratory distress syndrome at Assuit university 

hospital 

تقییم العنایة التمریضة لالطفال حدیثى 
انون من صعوبة فى التنفس الوالدة الذین یع

 ٢٠٠٤ بمستشفى جامعة اسیوط

 Assessment of growth paramater for children with د/ أمل سید على ٤
chronic aneamia  

تقییم قیاسات النمو لالطفال المصابون 
 ٢٠٠٥ باالنیما المزمنھ

د/ نجاة فاروق  ٥
 أبوالوفا

Assessment of nurses knowlegde and performances 
related to infection control in neonatal units at El-

Minia city hospitals 

تقییم معلومات وممارسات الممرضات عن 
التحكم فى العدوى فى وحدات االطفال 
 ٢٠٠٩ المبتسرین فى مستشفیات مدینة المنیا

د/شیماء شعبان  ٦
 محمد

Assessment of nurses knowledge and performance 
regarding infection control during milk formula 

preparation and its effect on neonates ae El-Minia 
city hospitals 

تقییم معلومات وممارسات الممرضات بما 
یخص التحكم فى العدوى اثناء تحضیر لبن 
االطفال الصناعى وتاثیر تللك المعلومات 

ثى الوالدة والممارسات على االطفال حدی
 بمستشفیات مدینة المنیا

٢٠١١ 

د/امنھ نجاتى  ٧
 ابوالمجد

Effect of oral sucrose adminisration on reducing 
infantile sensation of pain during obligatory 

immunization at minia city 

تاثیر اعطاء السكروز بالفم على تقلیل 
ت احساس الرضیع بااللم اثناء التطعیما

 ٢٠١١ االجباریة فى مدینة المنیا

د/الشیماء جمال  ٨
 حسن

Assessment of mothers knowlodge about nutrition 
of their infants attending maternal  child health 

centers at El-Minia city 

تقییم معلومات االمھات عن المعرفة 
بالتغذیة  الخاصة باطفالھن الرضع 

مراكز رعایة االمومة  المترددین على
 والطفولة بمدینة المنیا

٢٠١٣ 

د/ھویدا محمد  ٩
 على

Quality of life among children with enuresis and 
attending at El-Minia General Hospital 

جودة الحیاة بین األطفال الذین یعانون من 

التبول الالإرادي المترددین على  مستشفى 

 المنیا العام
٢٠١٤ 

د/ یحى محمد  ١٠
 سید

Mothers knowlodge  regarding care of children 
having pneumonia under five years 

 ٢٠١٥ 

د/مروة عاشور  ١١
 رجب

Quality of life among obese pre- adolescent school 
age children 

جودة الحیاة بین اطفال المدارس البدناء في 
 ٢٠١٨ مرحلة ما قبل المراھقة
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  بیان بالرسائل العلمیة (الدكتوراه) الخاصة بقسم تمریض األطفال واألطفال المبتسرین:
  

رقم 
 التسلسل

عنوان الرسالة باللغة  عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم
 العربیة

تاریخ 
 المناقشة

 The impact of educational and د/ إیمان سید مسعود ١
training program on the 

knowledge and performance of 
nursing practice at the 

hemotology and emergency units 
at pediatric departmant of assuit 

university hospital 

أثر البرنامج التعلیمى 
والتدریبى على معلومات 
وأداء الممرضات الالتى 
تعملن بوحدتى الطوارىء 
وأمراض الدم بقسم طب 

مستشفى جامعة االطفال ب
 اسیوط

٢٠٠٥ 

 The effect of orem self care on د/سناء محمود احمد ٢
children with rheumatic heart 

disease 

تأثیر نظریة أورم للعنایة 
بالنفس على االطفال 

 المصابین بروماتیزم القلب
٢٠٠٦ 

 Knowledge & performance of د/ أمل سید على ٣
health team about infection 

control in the neonatal intensive 
care units at assuit and el-minia 

university hospitals 

معلومات وممارسات الفریق 
الصحى عن التحكم فى 

العدوى فى وحدات العنایة 
المركزة لالطفال حدیثى 

الوالدة بالمستشفیات 
 الجامعیة باسیوط والمنیا

٢٠١١ 

 Survey to assess mothers د/ اسماء حامد توفیق ٤
knowlodge & practices and 

perception about lower 
respiratory tract infection at 
Assuit univerisity hospital 

مسح لتقیم معلومات 
وممارسات واتجاھات 

االمھات عن عدوى الجھاز 
التنفسى السفلى فى مستشفى 

 جامعة اسیوط

٢٠١٢ 

 Knowledge & performance of د/ نجاة فاروق ٥
health team about infection 

control in the neonatal intensive 
care units at Assuit and El-Minia 

university hospitals 

معلومات وممارسات الفریق 
الصحى عن التحكم  عن 
التحكم فى العدوى فى 

وحدات العنایة المركزیة 
لالطفال حدیثى الوالدة 

یات الجامعیة بالمستشف
  باسیوط والمنیا

 

٢٠١٥ 

 Effect of massage on health د/امنھ نجاتى ابوالمجد  ٦
status of neonates with 
hyperbilibrubinemia 

تأثیر المساج على الحالة 
الصحیھ للرضع الذین 
یعانون من ارتفاع نسبة 

 الصفراء 

٢٠١٧ 

  شیماء شعبان محمد جاد ٧
 

  

"Effect of Accident Prevention 
Program on the Nursery School 
Teachers, Knowledge and 

Practices" 

"تأثیر برنامج منع الحوادث 
على معلومات وممارسات 
 ٢٠١٨ مدرسات ریاض األطفال"
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ألعضاء ھیئة التدریس  ٢٠١٨حتي ٢٠١٥إجمالى رسائل الماجستیر والدكتوراة من 

  طفال المبتسرین كلیة التمریض جامعة المنیاومعاونیھم بقسم تمریض األطفال واأل
  
  

بقسم تمریض األطفال 
 واألطفال المبتسرین

  دكتوراة ماجستیر
 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1 - - 1 1 - 1 1 
  
 

  


