
                

  
 





 

 





 
Tel: (086)-2347765 Fax: (086) -2347764   E-mail:                                                                                          Date: April 3, 2019 

  

 تمریض النفسى والصحة النفسیةقاعدة بیانات البحث العلمى بالقسم 
  

  تمریض النفسى والصحة النفسیةبیان بالرسائل العلمیة (الماجستیر) الخاصة بقسم:  
رقم   

 التسلسل
تاریخ  عنوان الرسالة باللغة العربیة عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم

 المناقشة

 د/ اماني عنتر ١
A study of the impact of work on 
quality of life among psychiatric 

patients. 

دراسة تأثیر العمل على نوعیة 
 الحیاة بین المرضى النفسیین

٢٠٠٢ 

 Assessment of psychosocial د/ سحر محمد ٢
profile of drug addict patients  

التقییم النفسي واالجتماعي 
 لمرضي االدمان

٢٠٠١ 

 فاطمة ناجي د/ ٣
Social support, psychological 

distress and suicidal tendency of 
depressed patients  

المساندة االجتماعیة والضغوط 
النفسیة والمیل لالنتحار لمرضى 

  االكتئاب.
 

٢٠٠٨ 

 د/ صباح صالح ٤
Self –concept and psychological 
distress among infertile women.   

 

م الذاتوالضغوط النفسیة لدى مفھو
 السیدات المصابات بالعقم

٢٠٠٨ 

د/ صفاء محمد  ٥
 ذكي

Psychological distress and quality 
of life among menopausal women. 

الضغوط النفسیة ونوعیة الحیاة 
 لدى السیدات أثناء فترة الیأس.

٢٠١٠ 

د/ الزھراء عبد  ٦
 العزیز

Nursing student's attitudes toward 
psychiatric nursing and psychiatric 

patient. 

اتجاھات طالب كلیة التمریض 
تجاه التمریض النفسي والمرضى 
  النفسیین 
 

٢٠١٠ 

 د/ ابتسام حنفي ٧

Assessment of coping strategies 
with psychological stress among 

chronichemodialysis patient at El-
Minia university hospital. 

تقییم استراتجیات التكیف مع 
الضغوط النفسیة بین مرضى 

االستصفاء الدموي المزمن في 
  مستشفى المنیا الجامعي.

 

٢٠١٠ 

 د/ رشا ممدوح ٨

Assessment uses of technology 
on autistic child at specialized 

institution at Banha city 

تقییم استخدام التكنولوحیا علي 
لوك طفل التوحد في المؤسسات س

 الخاصة بمدینة بنھا.

٢٠١٢ 

 د/ ابتسام عبد المنعم ٩

The Relationship between Disease 
Activities, Depression, and 
Anxiety among Rheumatoid 

Arthritis Patient 

تقییم العالقة بین نشاط المرض 
واالكتئاب والقلق بین المرضى 

مفاصل المصابین بالتھاب ال
 الروماتویدي.

٢٠١٣ 

 د.شریفة ربیع ١٠

Assessment of social support and 
psychological distress among 
adolescent of foster care at El-

Minia Governorate. 

تقییم المساندة االجتماعیة 
والضغوط النفسیة بین مراھقي 

دور مؤسسات الرعایة االجتماعیة 
  في محافظة المنیا

 

٢٠١٥ 

 د.تھاني شعبان  ١١

Relationship between hospitals 
related stress and social support 

among psychiatric patients 

العالقة بین الضغوط المصاحبة 
لدخول المستشفي والمساندة 

اإلجتماعیة لدي المرضي 
 .النفسییین

٢٠١٥ 

تاریخ  عنوان الرسالة باللغة العربیة یةعنوان الرسالة باللغة اإلنجلیز االسمرقم   
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 المناقشة التسلسل

 د.رضا عبد اهللا ١٢
Stressors and Coping Strategies of 
Institutionalized Adolescents at Minia 

Governorate 

ضغوط واستراتیجیات تكیف المراھقین 
 بالمؤسسات االیوائیة  بمحافظة  المنیا

٢٠١٧ 

 د.حنان سالم  ١٣
Social Support and Quality of Life 
For Patients With Depressive 

Disorders 

المساندة االجتماعیة وجودة الحیاة 
  لدي مرضي االكتئاب

 

٢٠١٧ 

 د.احمد سعد ١٤
Relationship between quality of 

life and coping strategies among 
addict patients  

العالقة بین جودة الحیاة وطرق 

 مرضي االدمانالتكیف لدي 

٢٠١٨ 
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  تمریض النفسى والصحة النفسیةبیان بالرسائل العلمیة (الدكتوراه) الخاصة بقسم:  
رقم 

 التسلسل
عنوان الرسالة باللغة   عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم

 العربیة
تاریخ 
 المناقشة

د/ منال حسان ابو  ١
 المجد

Impact of group psychotherapy 
on behavioral and social aspects 
of psychiatric female patients 

تأثیر العالج بالمجموعة علي السلوك 
 االجتماعي للمرضي النفسیین االناث

٢٠٠٦ 

د/ سحر محمد عبد  ٢
 الحامد

Impact of therapeutic activity 
program on improvement of 
social skills of schizophrenic 
patients 

تاثیر وجود برنامج عالجي في تحسین 
المھارات االجتماعیة لدي مرضي 

 الفصام 

٢٠٠٦ 

 د/ أماني عنتر ٣

Study the Impact of A training 
Program on the Improvement of 
Knowledge, Skill, and Attitude of 
Nurses Working at Tahnasha 
Psychiatric Hospital. 

دراسة تأثیر برنامج تدریبي على 
تحسین معلومات ومھارات واتجاھات 

الممرضات العامالت بمستشفى طھنشا 
 النفسي

٢٠٠٨ 

 د/ فاطمة ناجي ٤

Evaluation of psycho-education 
program on psychological distress 
of suicidal patient at El-Minia 
control poisoning 

ي نفسي على تقییم برنامج تعلیم
الضغوط النفسیة لدى المرضى محاولي 

  االنتحار بمركز السموم بالمنیا 
 

٢٠١٢ 

  د/ صباح صالح ٥
 

Future anxiety and its relationship 
with both self efficacy and 
aspiration level among faculty of 
nursing students at El-Minia 
University. 

ھ بفعالیة الذات قلق المستقبل وعالقت
ومستوى الطموح لدى طالب كلیة 

  جامعة المنیا  –التمریض 
 

٢٠١٢ 

 د/ صفاء محمد ذكي ٦

Psychological loneliness, 
impulsivity and depression as 
predictors of aggression among 
psychiatric patients in Beni 
Ahmed psychiatric hospital.  

الندفاع واالكتئاب الوحدة النفسیة وا
كمؤشرات للسلوك العدواني بین 

المرضى النفسیین بمستشفى بني احمد 
  للطب النفسي 

 

٢٠١٣ 

د/ الزھراء عبد  ٧
 العزیز 

Insight and its relationship with 
internalized stigma among 
psychiatric patients in Beni 
Ahmed hospital in Minia 
governorate. 

ة بین البصیرة ووصمة العار العالق
الداخلیة بین المرضي النفسیین 

  بمستشفي بني أحمد للطب النفسیي
 

٢٠١٥ 

 د.ابتسام حنفي ٨

Effect of psycho-educational 
program on improving medication 
adherence among schizophrenic 
patients. 

تأثیر برنامج تعلیمي نفسي على تحسین 
 دواء لدي مرضي الفصامااللتزام بال

٢٠١٦ 

 د/ ابتسام عبد المنعم ٩

Effect of psycho-educational 
program on depressive symptoms 
and Quality of Life among  
Rheumatoid Arthritis Patient  

تأثیر برنامج تعلیمي نفسي على 
اعراض االكتئاب وجودة الحیاة بین 

اصل المرضى المصابین بالتھاب المف
 الروماتویدي

٢٠١٨ 

  

ألعضاء ھیئة التدریس  ٢٠١٨حتي ٢٠١٥إجمالى رسائل الماجستیر والدكتوراة من 
  ومعاونیھم بتمریض النفسى والصحة النفسیة كلیة التمریض جامعة المنیا
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قسم تمریض 
النفسى والصحة 

 النفسیة

  دكتوراة ماجستیر
 

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

١ - ١ ١ ١ ٢ - ٢ 

  
 
  
  
  


