
  بيـــــــــــــــــــــــان                                                                                           

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير                    الدراسات العليا                          

 يض الصحة النفسيةتمرقسم "     *****       

 المنـــــــــح عنـــــــوان البحـــــــــــث     الســـــــادة المشــــــــــــرفين ت التسجيل  ت القيــــد  اســـــم البــــــــاحث

 م الكلية 

 المنــــــــح

 م الجامعة

 منال محمد محمد الكيال   

 معيدة بالكلية        

 10/8/92م ك 

 16/9/92م ج 

 13/9/93ك  م

 18/10/93ج 

 د/منير حسين فوزي    الطب

 د/عنايات عبد الوهاب ج القاهرة

 د/نفيسة محمد عبد القادر 

البيئة العالجية كما يدركها المريض النفسي 

 والقائمين على رعايته

 

9/12/96 6/1/97 

 يسر محمد محمد المصري

 معيدة بالكلية        

 10/8/92م ك 

 16/9/92م ج 

 13/9/93م ك 

 18/10/93ج 

 د/منير حسين فوزي    الطب

 د/عنايات عبد الوهاب ج القاهرة

 التعرف على الضغوط النفسية وطرق

التكيف المستخدمة عند مرضى األستصفاء الدموي 

 المزمن

10/3/97 24/3/97  

 هناء حمدي على الزينى 

 معيدة بالكلية       

  11/11/92م ك

 

 10/4/95م ك 

 24/5/95م ج 

 حسين فوزي    الطب د/منير

 د/نفيسة محمد عبد القادرالقاهرة

 د/زينب عبد الحليم  ج القاهرة

 القلق واألكتئاب كرد فعل لدى أمهات 

 األطفال المبتسرين  

11/11/96 21/11/96 

 هانم أحمد عبد الخالق أحمد

 معيدة بالكلية       

  11/7/00م ك 

 31/7/00م ج 

 12/12/02م ك

 22/12/02م ج

 عبد الحليم  ج القاهرةد/زينب 

 د/يسر محمد محمد المصري الكلية

 د/ هناء حمدي على الزينى     "

 

الوعي المرضى واستراتيجيات التكيف لدى 

 المرضى النفسيين المزمنين

8/8/05 8/8/05 

 رحاب فتحي عبد الهادي 

 أخصائي بمستشفيات الجامعة

 18/7/02م ك 

 10/8/02م ج 

 14/4/04م ك 

 10/5/04م ج 

 /زينب حامد صوان عميد الكليةد

 د/عبد الشافي متولي خشبة

 د/زينب عبد الحليم  ج القاهرة

تقييم العوامل المصاحبة لتكرار دخول المستشفى 

 لدى المرضى النفسيين

30/11/05 30/11/05 

 سعيدة السيد حسن إبراهيم

 أخصائي بمستشفيات الجامعة

 30/8/01م ك 

 8/9/01م ج 

 12/11/03م ك

 30/11/03م ج

 د/زينب حامد صوان عميد الكلية

 د/عبد الشافي متولي خشبة

 د/زينب عبد الحليم  ج القاهرة

ا لزائد وقصور  معدل انتشار اضطراب"فرط النشاط

له عند  االنتباه واضطراب السلوك المصاحب

عمر المدرسة بالعيادة الخارجية للصحة  األطفال في

 النفسية بمستشفى المبرة بمحافظة الشرقية  

16/12/06 28/12/06 

 شادية فتحي محمود محمد 

 معيدة بالكلية         

 18/7/02م ك

 10/8/02م ج

 19/7/04م ك

 18/8/04م ج

 د/زينب عبد الحليم  ج القاهرة

 د/يسر محمد محمد المصري الكلية

 

اآلباء لدى  والتكيف المشاكل النفسية واالجتماعية

نشاط ن باضطراب فرط الالذين لديهم أطفال مصابو

 الزائد وقصور االنتباه

4/7/2007 18/7/2007 

 صفاء محمد متولي عطية

 معيدة بالكلية        

 30/7/03م ك 

 17/8/03م ج 

 12/6/05م ك

 14/6/05م ج

 ج القاهرة د/نيللى أحمد محجوب   

 د/زينب عبد الحليم عثمان  "   "

 د/منال محمد الكيال           الكلية

 ية ووصمةتأثير عاملي عبء الرعا

 المرض النفسي على التعبيرات

 االنفعالية  

4/7/2007 18/7/2007 

 قـــدريـــة                 

 

 

 

 



 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                                                                   

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابــــــــــع  قســــــــم "  تمريــــض الصحة النفسية "                           

 المنـــــــــح ثعنـــــــوان البحـــــــــــ         الســـــــادة المشــــــــــــرفين ت التسجيل ت القيــــد اســـــم البــــــــاحث     

 م الكلية 

 المنــــــــح

 م الجامعة

 مروى عبد الفتاح على حسن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           معيدة بالكلية                                                                                                                        

 16/8/04م ك

 19/8/04م ج

 22/10/06م ك

 م

 17/12/06ج

 د/زينب عبد الحميد لطفي ج عين

 شمس                                  

 د/منى حسن عبد ألعال    "  "   "

 د/يسر محمد محمد المصري الكلية    

صراع األدوار وأنماط التكيف لدى القائمين 

 برعاية مرضى الزهيمر

 

15/9/08 

 

7/10/08 

 شيماء محمد نجيب محمد 

 معيدة بالكلية    

                         10/10/06م ك

 15/100/06م ج

 2/6/08م ك 

 16/6/08م ج

 د/ثريا رمضان عبد الفتاح  ج عين شمس

   د/يسر محمد محمد المصري الكلية  

دراسة تأثير التعبيرات االنفعالية لألسر اللذين 

المخرجات اإلكلينيكية  ىيقدمون الرعاية عل

  لمرضى ثنائي القطبين 

25/3/010 30/3/010              

 صفية رجب السباعي حسن

 معيدة بالكلية   

                         10/10/06م ك

 15/10/06م ج

 2/6/08م ك

 16/6/08م ج

 رمضان عبد الفتاح  ج عين شمس د/ثريا

 د/نجوى أحمد الشافعي        الكلية

 د/يسر محمد محمد المصري الكلية    

الضغط النفسي وأساليب التكيف لدى الوالدين 

 اللذين لديهم أطفال متوحدون 

2/4/2012 19/4/2012 

 رشا محمد حسين متولي

 معيدة بالكلية

 20/9/07ك0م

 22/10/07ج0م

 25/2/09ك0م

 16/3/09ج0م

 د/سلوى عباس على حسن     بالكلية  

 د/ثريا رمضان عبد الفتاح  ج عين شمس

 د/سماح عبد الواحد أحمد  ج عين شمس

العوامل النفس اجتماعية المؤثرة في انتكاسة 

 مرضى الفصام الغير مقيمين بالمستشفى 

15/5/010 23/5/010 

 صفاء عبد العظيم عثمان 

 حرارأخصائي بالمعهد الفني باأل

 20/9/07ك0م

 22/10/07ج0م

 4/7/09ك0م

 17/5/09ج0م

 د/سلوى عباس على حسن     بالكلية  

 د/ثريا رمضان عبد الفتاح  ج عين شمس

 د/غادة محمد مراد           ج عين شمس

تقييم سبل التعبير عن الغضب لدى المراهقين 

 في جامعة الزقازيق 

10/1/011 26/2/011 

 عرفاتعزة السيد عبد الفتاح 

 19/4/2012معيدة بالكلية  

 20/9/07ك0م

 22/10/07ج0م

 4/7/09ك0م

 20/7/09ج0م

 د/زينب عبد الحليم عثمان  ج القاهرة

 د/وجيدة وفيق كامل           الكلية 

 االتجاهات والمعتقدات عن المرض 

 النفسي بين المراهقين في الزقازيق  

14/6/2011 26/6/2011 

 د منى جمال عبد الناصر أحم

 معيدة بالكلية    

 11/9/08ك0م

 

 د/أماني صبحي سرور          الكلية 10/9/2011

 د/هناء حمدي علي الزيني       "

 د/يسر محمد محمد المصري    المنصورة

العدوانية واالكتئاب لدي األطفال المقيمين 

 بالمالجئ  

5/11/2012 26/11/2012 

 بثينة السيد سعيد محمد 

   ة  معيدة بالكلي    

 20/9/9ك0م

 

 د/سيدة أحمد عبد اللطيف          القاهرة 5/7/2011

 د/إيمان شكري عبد هللا              الكلية

 د/هناء حمدي علي الزيني          الكلية    

مفهوم المعلم وعالقته بالطبع وطرق التكيف 

 لدي األطفال ذوي التخلف العقلي 

2/10/2012 22/10/2012 

 ين عبد الكريمنشوي أحمد حس

   ــ معيدة بالكلية  

 د/سيدة أحمد عبد اللطيف          القاهرة 4/9/2012 23/11/2010

 د/هناء حمدي علي الزيني          الكلية    

ذاكرة أعضاء الهيئة التدريسية كلية التمريض 

بأدائهم ودافعيتهم اتها جامعة الزقازيق وعالق

   لالنجاز ومعني الحياة لديهم 

13/8/2013                                                                                                         1/9/2013 

 علياء عبد هللا محمود العزازي

 سويف  يــ معيدة جامعة بن

23/11/2010  

 

 د/سيدة أحمد عبد اللطيف          القاهرة 4/6/2012

يني          الكلية    د/هناء حمدي علي الز  

تأثير استخدام االنترنت في اتجاهات والتحصيل 

 سويف يالدراسي لطلبة الكليات بجامعة بن

13/8/2013                                                                                                         1/9/2013 

 قـــدريـــة               

 

                                                                                       



 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                                                              

 سجلة للحصول على درجة الماجستيرالرسائل العلمية الم

 تابــــــــــع  قســــــــم "  تمريــــض الصحة النفسية "                           

 المنـــــــــح عنـــــــوان البحـــــــــــث         الســـــــادة المشــــــــــــرفين ت التسجيل ت القيــــد اســـــم البــــــــاحث     

 الكلية م 

 المنــــــــح

 م الجامعة

 سماح محمد السيد سيد أحمد

 ــ أخصائي تمريض 

23/11/2010  

 

 القاهرة     د/ سيدة أحمد عبد اللطيف  4/6/2012

 د/ هناء حمدي علي الزيني     الكلية                                

علي القلق واالكتئاب السلوكية تأثير الجلسات المعرفية 

ي التئام الجروح لدي مرضي الحروق فيي مركيز ومد

 الحروق بههيا

13/8/2013                                                                                                         1/9/2013 

 هدي سعيد إبراهيم محمد

   ــ معيدة بالكلية  

 بالكلية     د هللاد/ إيمان شكري عب 13/8/2013 25/9/2011

 "       صفاء محمد متوليد/

العالقة بين الشعور بالوحدة وتقدير الذات لدي عينة 

 من طالب كلية التمريض بجامعة الزقازيق 

9/11/2016 19/11/016 

 د/ إيمان شكري عبد هللا       الكلية 12/8/2014 6/8/2012 سحر السيد عبد الباري 

 الكلية  د/ هناء حمدي علي الزيني   

 .د/شادية فتحي محمود  "                              

العوامل التي تؤثر علي ضغوط العمل والضيق لدي 

 طالب التمريض أثناء التدريب السريري

16/2/016 20/2/016 

 مروة سامي السعيد سليمان 

   ــ معيدة بالكلية  

 لية                               د/ هناء حمدي علي الزيني     الك 16/11/014 6/8/2012

 "  الهادي دفتحي عب.د/رحاب 

العالقة بين الرهاب االجتماعي وأنماط التنشئة 

 الوالدية بين طالب المرحلة الثانوية 

11/4/2016 9/5/2016 

 نواعم سمير عبد المنعم خضر 

 ــ أخصائي تمريض

 ليةد/ إيمان شكري عبد هللا       الك 12/8/2014 3/9/2013

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية 

 .د/ مروي عبد الفتاح علي       "

 تأثير منهج تمريض الصحة النفسية علي االتجاهات
 وتقدير وتأكيد الذات لدي طلبة التمريض   

3/11/2015 17/11/015 

 الواحدسماح محمود محمد عبد

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية             د/ نادية محمد طه   2/12/2014 3/9/2013

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية 

 .د/شيماء محمد نجيب   "                              

التعب واالكتئاب واضطرابات النوم لدي مرضي 

 الغسيل الدموي 

 

13/6/016 

 

13/7/016 

 رضوي أحمد عبد الرازق

 بالكلية ــ معيدة

3/9/2013 13/10/014 

  

 ي عبد هللا       الكليةد/ إيمان شكر

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية 

 .د/شادية فتحي محمود  "                              

                                                                 لعالقةةة نةةيت مسةةتوئ االكتلةةان والمسةةانية االجتماعيةةة

 تجاه طالب كلية التمريض
18/1/016 14/2/016 

 سحر السيد محمد مصطفي 

 ــ أخصائي تمريض

 د/نجدة محمد المصري     الطب 6/5/2015 3/9/2013

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية 

 .د/شيماء محمد نجيب   "                              

تقييم معارف واتجاهات الممرضات تجاه المرضي 

 النفسيين ذوي محاوالت االنتحار 

  

 ها الشحات محمد علويم

 ــ أخصائي تمريض

 د/ نادية محمد طه               الكلية 9/2/2015 3/9/2013

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية 

 د/صفاء محمد متولي        "                              

القلق قبل العمليات دراسة مقارنة بين الخوف و

 ألكبري والصغرى 

27/2/017  

 

 

 مسلم   أماني عبد الحميد حسين

 ــ أخصائي تمريض                                                   

8/9/2014      

 علياء عطية علي حسن

 ــ أخصائي تمريض

 د/ نادية محمد طه               الكلية 20/9/2016 8/9/2014

   .د/شادية فتحي محمود  "                             

المشيياكل النفسييية بييين مرضييي المرحليية األخيييرة ميين 

 الفشل الكلوي الذين يخضعون للغسيل الكلوي                                                 

  

 

         



 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                                                                   

 الرسائل العلمية المسجلة للحصول على درجة الماجستير

 تابــــــــــع  قســــــــم "  تمريــــض الصحة النفسية "                           

 المنـــــــــح عنـــــــوان البحـــــــــــث         ــــــرفينالســـــــادة المشــــــ ت التسجيل ت القيــــد اســـــم البــــــــاحث     

 م الكلية 

 المنــــــــح

 م الجامعة

 هيام شعبان السيد شحاته

 ــ معيدة بالكلية 

 الطب   فمحمود يوس.د/أسامة  21/7/2015 8/9/2014

 الكلية   د/ إيمان شكري عبد هللا

 " الهادي   دد/رحاب فتحي عب

لجسييد لييدي معيياوني أعضيياء هيئيية التييدريس تيأثير لغيية ا

 انجاز الطالب  علي

17/10/

016 

31/10/

016 

 أسماء محمد السيد إبراهيم 

 ــ أخصائي تمريض

8/9/2014      

 بسمة عبد المجيد عدلي عباس

 ــ معيدة بالكلية

 الكلية   د/ إيمان شكري عبد هللا 20/9/2016  8/9/2014

 د/ أسامة محمود يوسف   الطب    

 الكلية صفاء محمد متولي      د/

العالقة بيين إدميان الطعيام وسيمات الشخصيية المندفعية                                                                     

 بين طالب جامعة الزقازيق

  

 هاله محمد أحمد قطب

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 سالي فريد عبد المجيد

 تمريضــ أخصائي 

         الكلية  الدخاخني دد/ أمل محمد محم   7/2017/    7/8/2015

                  الطب         .د/ أميرة أحمد فؤاد     

           الكليةد/  صفاء محمد متولي        0 

 أنماط النمو والتحصيل الدراسي بين طلبة كلية  

                                                التمريض جامعة الزقازيق                  

  

 حمد دهانم عبد الرازق أحم

 ــ أخصائي تمريض

 الكلية  الدخاخني دد/ أمل محمد محم 10/2017/ 16 7/8/2015

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية  

        "                                      صفية رجب السباعي  د/

إسةاةة المعاملةة  ةي مرحلةة الةفولةة علةي ت ةيير تأثير 
الذات والكفةاةة االجتماعيةة لةيئ المةراه يت  ةي ميينةة 

 الزقازيق

  

 صفاء حسين عبد الرحمن علي

 ــ أخصائي تمريض 

7/8/2015      

 هبه السيد العربي رشاد 

 ــ أخصائي تمريض

7/8/2015      

 آية حسيني عبد الحميد السيد

 ــ أخصائي تمريض

22/8/2016      

 فاتن فريد علي محمد

 ــ أخصائي تمريض 

          الطب      نيللي رأفت عبد الفتاحد/  12/12/2017 22/8/2016

 د/ هناء حمدي علي الزيني    الكلية 

 "                                      صفية رجب السباعي  د/

                             ي                                                  الكماليييية والتعييياطف اليييذاتي وأعيييراض االكتئييياب ليييد

 طالب التمريض

  

 شيماء محمد إبراهيم محمد 

 ــ أخصائي تمريض
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 مي محمد السيد أبو زيد

 ــ أخصائي تمريض

             الطب       .د/ أميرة أحمد فؤاد        19/9/2017 22/8/2016

                       الكلية   رحاب فتحي عبد الهادي .د/

 دور األفكار السلبية المتكررة في القابلية للمشاكل

 العاطفية بين مراهقي المدارس الثانوية
  

      قـــدريـــة               
 

  



 

 


