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 بقسم تمریض صحة المرأة والتولیدقاعدة بیانات البحث العلمى 
  

  بقسم تمریض صحة المرأة والتولیدبیان بالرسائل العلمیة (الماجستیر) الخاصة:  
  

تاریخ  عنوان الرسالة باللغة العربیة عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم رقم   
 المناقشة

١ 

ا.م.د/ عزة محمد 
 حافظ

Practices Used by Pregnant Women 
for the Relief of minor Disorders During 

The Third Trimester of Pregnancy in 
Assiut 

الممارسات المستحقة من 
السیدات الحوامل لتخفیف المشاكل 

شھور األخیرة من  ٣الصحیة أثناء 
 الحمل

1992 

ا.م.د/ھدى عبد  ٢
 العظیم محمد

Women's Perceptions' of Nursing 
Support During Labor 

 
أدراك األمھات للمساعدة التمریضیة 

 التى تقدم أثناء الوالدة
1998 

٣ 

ا.م.د/آمال أحمد 
 عبد الحافظ

Intra-partum Fetal Heart Rate 
Monitoring Risk Pregnancy and its 
Relation to Apgar score, Acid-Base State 
and Neurological Outcome. 

ة نبض الجنین أثناء الوالدة فى متابع
حاالت الحمل عالیھ الخطورة 

 1998 وعالماتھا بحالة الطفل بعد الوالدة.

٤ 

ا.م.د/نادیة عبداهللا 
 محمد

Longitudinal Study Of The Duration of 
Lactational Amenorrhea in Relation to 

Breast Feeding Practices 

دراسة مطولة لفترة انقطاع الطمث 
وعالقتھا  الناتج عن الرضاعة

بممارسة الرضاعة الطبیعیة عن 
 طریق الثدي.

1998 

٥ 

ا.م.د/ حمیدة علم 
 الدین 

Assessment of Nursing Care Lives For 
Women Undergoing Cesareans Section 
and Its Effect Fetal and Maternal Out 
Come. 

 تمریض االم والرضیع

1998 

٦ 
د ا.م.د/اقبال عب

 الرحیم امام
Comparative Study of Post Operative 

Care Following Abdominal and Vaginal 
Hysterectomy. 

دراسة مقارنة العنایة المتبعة بعد 
عملیة استئصال الرحمعن طریق 

 البطن والمھبل.
2001 

٧ 
ا.م.د/سحراحمد 

 على احمد الشمندى
A Study of Premenstrual Syndrome 
Among Assiut University Students 

دراسة األعراض المتزامنة التي 
الشھریة بین  تسبق حدوث الدورة

 طالبات الجامعة بأسیوط.
2001 

٨ 
د.عال محمد 

 ابراھیم 
Women self care about using traditional 
techniques for relieving female genital 
prolapse 

الرعایة الذاتیة للسیدات باستخدام 
التقنیات التقلیدیة لتخفیف سقوط 

 االعضاء التناسلیة
2005 

٩ 
د.ھالة عبد الفتاح 

 على 
Alternative Therapies for Relieving 
Dysmenorrheal pain: A Comparative 
Study 

العالجات البدیلة المستخدمة لتخفیف 
 2004 آالم عسر الطمث دراسة مقارنة 

١٠ 
 Factors associated with using of د.صباح رمضان 

episiotomy during  labor and its effect on 
perineum 

العوامل المصاحبة الستخدام شق 
العجان أثناء الوالدة وتأثیرھا على 

 العجان
2004 

١١ 
د.ھناء عبد الھادى 

 سلیمان 
Prenatal teaching and pregnancy 

outcome among adolescent females  
 

للحوامل المراھقات التثقیف الصحي 
 2005 ونتائجھا علي الحمل

 2010العالقة بین االجھاض وسرطان  The Relationship between Abortion andد.ھبة عاطف  ١٢
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 Breast Cancer in El-Minia Oncology عثمان 
Center  

 الثدى فى مركز اورام المنیا 

د.نجالء فتحى  ١٣
 احمد

Assessment of Nurse’s knowledge and 
Performances about universal 
precautions during Cesarean sections 

تقیییم معلومات وآداء الممرضات 
بما یخص االحتیاطات العامة اثناء 

 إجراء العملیات القیصریة
2010 

١٤ 

د.امانى حسن عبد 
 الرحیم

Role of unhealthy practices during the 
menstrual, partum, and postpartum 

periods as risk factors for secondary 
infertility. 

دور الممارسات الغیر صحیة أثناء 
الدورة الشھریة والوالدة والنفاس 

 2011 كعوامل خطوره للعقم الثانوي

١٥ 

د.منى احمد عبد 
 الحمید

Knowledge and Practice of Female 
Employee About Premenstrual 

Syndrome and its Effect on Daily Life 
Activities in EL-Minia University. 

معلومات وممارسات الموظفات عن 
متالزمة ما قبل الحیض وتأثیرھا 

على أنشطة الحیاة الیومیة في جامعة 
  المنیا

 

2011 

١٦ 

د.ام الھنا عبد 
 الفضیل محمد

Assessment of Pregnant Women 
Knowledge Attending Maternal And 
Child Health Care Centers At Minia City 
About Teratogenicity Of Drugs. 

تقییم معلومات السیدات الحوامل 
المترددات علي مراكز رعایھ 

االمومھ والطفولھ بمدینھ المنیا بما 
یخص االدویھ المسببھ لتشوھات 

 االجنھ

2012 

١٧ 
د.ماجدة فوزى 

 حسب اهللا 
Effect Of Mode Of Delivery On 
Children Intelligence Quotient At Pre- 
School Age In El- Minia City 

تأثیر نوع الوالدة على مستوى ذكاء 
األطفال فى سن ماقبل المدرسة 

 بمدینة المنیا
2012 

١٨ 
د.صفاء على عبد 

 النعیم
Perception Of Late Adolescent Girls 
About Sexually Transmitted Diseases 
and Infections In El- Minia University 

ادراك فتیات المراھقة المتأخرة 
لألمراض والعدوى المنقولة جنسیا 

 فى جامعة المنیا
2014 

د.حنان عبد المنعم  ١٩
 محمد

Determinants of non- adherence to 
antenatal care among pregnant women 

محددات عدم االلتزام بمتابعة الحمل 
 2015 ت الحواملبین السیدا

٢٠ 
د.رشا عبد العظیم 

 عبد اهللا
Assessment of Maternity Nurses' 
Knowledge and Practice Regarding 
Management of Eclamptic Women  

تقییــم معلومات وممارسات 
ممرضات االمومة المتعلقة برعایة 
 السیدات المصابین بأكالمسیا الحمل

2018 

٢١ 

د.زینب شعبان 
 على

Effectiveness of Teaching Program on 
Knowledge Regarding the Breast 
Feeding Problems among Postnatal 
Mothers 

فاعلیة برنامج تعلیمى عن معلومات 
األمھات بعد الوالدة عن مشاكل 

 2018 الرضاعة الطبیعیة

  
  
  
  
  
  
  

  
  المرأة والتولید بقسم تمریض صحةبیان بالرسائل العلمیة (الدكتوراه) الخاصة: 
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رقم 
 التسلسل

عنوان الرسالة باللغة  عنوان الرسالة باللغة اإلنجلیزیة االسم
 العربیة

تاری
خ 

المناق
 شة

١ 

ا.م.د/ عزة 
 Application on Education Program for محمد حافظ

Nurses About Infection Control 
Precaution With Aids and Virus 
Hepatitis0b-in ASSIUT University 
Hospital، 

تنفیذ برنامج تعلیمي 
للممرضات عن االحتیاطات 
العامة للتحكم والوقایة من 
اإلصابة بعدوى اإلیدز 
وااللتھاب الكبدي 
 الفیروسي(ب).

1999 

٢ 
ا.م.د/ھدى عبد 

 العظیم محمد
Effect of Proposed Comfort Nursing 
Program on The Level of Labor Pain, 
Progress and Neonatal Outcome 

تأثیر برنامج تمریضي لإلراحة 
علي مستوى آالم الوالدة 
 وتقدمھا وحالة حدیث الوالدة

2002 

٣ 
ا.م.د/اقبال عبد 

 الرحیم امام
Effect of Educational Program of 
Papamedical`s Knowledge And  
Attitude Toward Infection Control IN 
El-Minia City Hospitals. 

تأثیر برنامج تعلیمي 
للممرضات والعمال لمعرفتھم 
واتجاھم نحوطرق العدوى فى 
 المنیا

2004 

٤ 

ا.م.د/آمال أحمد 
 عبد الحافظ

Calcium Supplementation During 
Pregnancy and the Rick of 
Preeclampsia; Nutritional and Clinical 
Study  

 

دراسة إكلینیكیة وغذائیة على 
كالسیوم اإلضافي استعمال ال

الحمل ومخاطر  أثناء فترة
 تسمم الحمل

2005 

٥ 
ا.م.د/نادیة 

 عبداهللا محمد
Effect of second stage perineal 
massage on labor progress and 
outcome 

تاثیر تدلیك العجان في المرحلة 
الثانیة من الوالدة على تقدم 
 الوالدة ونتائجھا

2005 

ا.م.د/ حمیدة علم  ٦
 دینال

Effect of Support During Children on 
Maternal Fetal Outcome 

تأثیر المساندة أثناء الوالدة على 
 2005 االم والطفل

٧ 
ا.م.د/سحراحمد 

على احمد 
 الشمندى

A study of post abortive complications 
among aborted women in El- minia 

city hospital (university &general 
hospitals) 

دراسة لمضاعفات اإلجھاض 
بین السیدات المترددات على 
المستشفیات مدینة المنیا 
 (الجامعي العام)

2007 

٨ 

د.عال محمد 
 ابراھیم 

Prevalence of symptoms and 
complaints of reproductive tract 
infection among El minia university 

single adolescent female educational 
intervention 

معدل انتشار أعراض وشكوى 
عدوى الجھاز التناسلي بین 
الفتیات المراھقات بجامعة 
 المنیا: التدخل ببرنامج تعلیمي

2008 

د.ھالة عبد  ٩
 الفتاح على

Body mass index and its relation to 
menstrual patterns and blood pressure 

كتلة الجسم وعالقتھا بأنماط 
 2008 رة الشھریة وضغط الدمالدو

١٠ 
د.صباح 
 رمضان 

Effect of compliance to kegel 
exercises on the improvement of stress 
incontinence 

تأثیر إذعان المرضى لتمرینات 
تقویة قاع الحوض على تحسن 
 سلس البول الجھدي

2008 

١١ 
د.ھناء عبد 

 الھادى سلیمان 
Labor Outcomes of Implemented 
Evidence-Based Nursing Guideline 
during the Third Stage of Labor 

مآل التطبیق األرشادى 
التمریضي المبنى على الدالئل 
 خالل المرحلة الثالثة للوالدة

2015 
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١٢ 
د.امانى حسن 

 Knowledge, attitude, and practice of عبد الرحیم
emergency contraception among 
married women in Minia city 

معلومات وإتجاھات 
وممارسات السیدات 
المتزوجات لوسائل منع الحمل 
 الطارئھ بمدینة المنیا

2015 

د.ھبة عاطف  ١٣
 عثمان

Intervention technique to develop 
awareness of maternity competency 
standards among internship nurse 
students 

ة الوعي تقنیة التدخل لزیاد
بمعاییر كفاءة األمومة لدي 
 طلبة مرحلة االمتیاز

2018 

١٤ 
د.نجالء فتحى 

 احمد
Applying Standards for nursing care to 
improve the quality of nursing 
performance at labor unit 

تطبیق معاییر الرعایة 
التمریضیة لتحسین جودة اآلداء 
 التمریضى فى وحدة الوالدة

2018 

١٥ 
د.منى احمد عبد 

 effect of self care guidelines on the الحمید
quality of life among infertile women 

تاثیر استخدام الدالئل االرشادیھ 
على جوده الحیاه بین السیدات 
 العقیات

2018 

١٦ 
د.ام الھنا عبد 
 الفضیل محمد

Effect Of Guideline On Maternity 
Nurses Knowledge And  Attitude 
About Umbilical Cord Blood Banking 
And Its Barriers 

تأثیر الدلیل االرشادى على 
معلومات واتجاھات ممرضات 
النساء والتولید عن بنك دم 
 الحبل السرى وعوائقھ.

2018 

١٧ 
د.ماجدة فوزى 

  حسب اهللا 
 

Effect of a guideline on awareness and 
intention to use family planning 
methods among newly married 
women 

تأثیر الدلیل االرشادى على 
وعى ونیة السیدات حدیثى 
الزواج عن استخدام وسائل 
 تنظیم االسرة

2018 

١٨ 

د.صفاء على 
 Effect of Self Care Guidelines on عبد النعیم

Quality of Life, Knowledge and 
Practices among Faculty of Nursing 
Students with Vaginal Infection 

تأثیر الدلیل اإلرشادي للرعایة 
الذاتیة على جودة الحیاة 
والمعرفة والممارسات بین 
طالبات كلیة التمریض الالتي 
 لدیھن عدوى مھبلیة

2019 

  
  

  
ألعضاء ھیئة التدریس  ٢٠١٨حتي ٢٠١٥إجمالى رسائل الماجستیر والدكتوراة من 

  تمریض صحة المرأة والتولید كلیة التمریض جامعة المنیا ومعاونیھم بقسم
  
  

قسم إدارة 
 التمریض

  دكتوراة ماجستیر
 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1 - - 2 1 - - 5 
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