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 رسائل الماجستير قسم تمريض المسنين 

 المؤلف  السنة
رقم   المشرفين  عنوان الرسالة

 الرسالة

 ابو زيد  هللاد عبحنان  2006

 جامعة أسيوط عن رعاية المسنين   موظفيتقييم معلومات  واتجاهات ومهارات 

 

عبد الغنى                       إبراهيمد/نازك 0أ

 لبيب          عدلي  شكريةد/

 بيومي سعاد سيد د/  

129 

2008 
نرمين محمود عبد 

 العزيز

  أسيوطنوعية الحياة للمرضى المسنين الذين يعانون من مرضى السكر فى محافظة 

 

 عبد الغنى إبراهيمنازك ا.د/  

 لبيب  عدليشكرية د/   

 المغربي نعمة محمد د/  

149 

2010 

سعيدة عبد الحميد عبد 

 العزيز

 

 أسيوط عدوى المسالك البولية فى مدينة   تقييم معلومات المسنين عن

 

 إبراهيم  فهميهدى دياب د/ 

   المغربينعمة محمد د/ 

 صفاء محمود رشاد د/ 

177 

2010 

 

  إبراهيمهناء مختار 

 محمد 

 

 دراسة الحالة الصحية للفم عند المسنين فى مدينة اسيوط 

 

 إبراهيم  فهميهدى دياب د/

 179 غريب محمد  د/أسماء

2010 

 حمد محمد رقية فتحى م

 

 

   التنفسيتقييم معرفة المرضى المسنين بعوامل الخطورة لتكرار عدوى الجهاز  

 
   سيد  الزهراءد/فاطمة 0أ

 206   بيوميسعاد سيد /أ.م.د 

2010 

 حفني  فهميهبة محمد 

 

 

 

بصرية بين المترددين على الرمد  إعاقةنوعية الحياة لدى المرضى المسنين الذين يعانون من 

 الجامعي عة أسيوط فى مستشفى جام

 

 لبيككككب   عككككدلي شكككككريةد/ 0أ

وصكككفى  إسكككماعيلإيهكككاب /د 

 د/صفاء احمد قطب    
207 

2011 
عادلي   الهاديسهير عبد 

 سليم 

 أسيوط الرعاية فيما يتعلق بالوقاية من هشاشة العظام للمسنين بمدينة  مقدميتقييم دور 

 

عبد الغنى                       إبراهيمد/نازك 0أ

لبيب          عدلي  شكريةد/

 د/صفاء رشاد محمود    

211 
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1011 /

2012 
 أمل على محمد 

 فيالمزمن  الكلويالمصبين بالفشل  المسنينعلى معلومات المرضى  الصحيتأثير التثقيف  

 مستشفيات المنيا  

 

 إبراهيم  فهميا.م.د/هدى دياب 

د/أسماء غريب محمد           

 د/جيهان رفعت محمد 

233 

2011 /

2012 

بكر عبد   أبو صبره أمل

 الباقي 

بمستشفى  نكبار السبع الجراحة لدى مرضى  األمعاءمتعدد الجوانب على شلل  أسلوبتقييم 

  الجامعيالمنيا  

 

                      الدين  محيبكر محمد  أبود/0أ

               شرقاويد/سعاد عبد الحميد 

 د/ جيهان رفعت محمد 

235 

2013 

 ح شيماء حسن عبد الفتا

 

 

 

الممرضات للمرضى المسنين الذين يعانون من مرض ارتفاع   تالحياة ومعلوماتقييم جودة 

   الجامعيضغط الدم مستشفى سوهاج 

 

            التركيد/محمد على 0أ

              بيوميد/ سعاد سيد 
260 

 جمعة رجب  أسماء 2013
  اإلمراضن الذين يعانون من  تؤثر على المتابعة الدورية بين المرضى المسني  التيالعوامل 

 المزمنة بالعيادات الخارجية فى مستشفى جامعة أسيوط  

 

   إبراهيم                 فهميد/هدى دياب 0أ

 270      شرقاويد/سعاد عبد الحميد 

2014 

 

 

 مسعود حسن  أسماء

 

على مستشفى جامعة أسيوط  المترددين بين مرضى السكر المسنين  والتكميليالطب البديل 

   الصحيوالتامين  
د/صفاء احمد محمد  ى          

محمد عبد الخالق      إكرامد/

 كمال حسن   أسماءد/ 

308 

 

 

 أسماء بكر حسن جاد  2014

معارف واتجاهات الممرضات تجاه حقوق المريض المسن ومدونة األخالقيات  

 بالمستشفى جامعة أسيوط  

 

د/أسماء غريب محمد           

   د/صفاء احمد قطب   
315 

 إبراهيم غايث استر  2014

العوامل المؤثرة على سلوكيات االرتقاء بصحة المسنين فى المناطق الريفية بمحافظة  

 وسوهاج    أسيوط

 

            التركيد/محمد على 0أ

               بيوميد/ سعاد سيد 

       المغربيد/ نعمة محمد 

333 
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 ض احمد عوسهير  2016

فى أسككيوط ن الككذين يعككانون مككن اضككطرابات السككمع بمستشككجككوده الحيككاة لككدى المسككني

 الجامعي

  

  إبراهيم                  فهميد/ هدى دياب 0أا

     عبد الحميد سيد        إيماند/

 محمود عبد العزيز    ترميند 

 

 

353 

 

 

 

 

 

2016 
 فاطمة احمد عبد العال

ن بمستشكفى معلومات وممارسات الممرضكات عكن السكلل البكولي للمرضكى المسكني`

 أسيوط الجامعي

 

 د/ سعاد سيد بيومي  

 د/ سعاد عبد الحميد شرقاوي 
402 

 مرثا ملك لبيب جرجل  2017

تاثير االرشادات التمريضكية علكي معلومكات ومسكتوي القلكق لكدي المرضكي المسكنين 

 الخاضعين لمنظار الصدر بمستشفي اسيوط الجامعي 

 

 د/ سعاد عبد الحميد شرقاوي 

 يم حسن  د/ علي عبدالعظ

 د/ حنان عبد هللا ابو زيد 

390 

 تسنيم احمد شلقامي  2018
 جوده الحياة لدي كبار السن لمرضي بفشل عضله القلب مستشفيات مدينه اسيوط 

 

 د/ رابعه حامد حسانين 

 د/ حنان عبد هللا ابو زيد 
462 

 هدى حنفى شاكر  2019

ستشفيات محددة بمدينة  جودة الحياة لدى كبار السن المرضى بالسلل البولى فى م

 اسيوط 

 

 ا.د/ صفاء احمد محمد قطب

 ا.د/ احمد شحاته العزب 

د/سعيدة عبد الحميد عبد 

 العزيز

545 

 عال على عبادى على  2020

تقييم انشطة الحياة اليومية بين المرضى المسنين الكذين يعكانون مكن االم اسكفل الظهكر  

 فى مستشفيات وزارة الصحة

 

 بى ا.د/ نعمة محمد المغر

د/ سعيدة عبد الحميد عبد 

 العزيز

535 

 571 د/ نرمين محمود عبد العزيز  تقييم معلومات واتجاهات طالب جامعة االزهر تجاه التغيرات الفسيولوجية لكبار السنفاطمه الزهراء احمد   2020
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د/ سعيدة عبد الحميد عبد   حسن 

 العزيز

 نوال جاد محمد جاد  2020

 بعد سن التقاعد فى مدينة اسيوط. جودة الحياة لدى كبار السن

 

 د/ سعاد عبد الحميد شرقاوي 

 د/ نرمين محمود عبد العزيز 

 

587 
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 رسائل الدكتوراه قسم تمريض المسنين
مرضات عن العناية بالمسنين كأساس  تقييم  معلومات ومهارات واتجاهات الم جيهان رفعت محمد     2007

 بالمنيا   الجامعيهم بالمستشفى ل تعليميوتنفيذ وتقويم برنامج  ألعداد 

Assessment of nurses knowledge, skills, and attitudes 

regarding the elderly care as basis for designing, 

implementing ,and evaluating an educational program for 

them in el-minia university  hospital   

إبراهيم عبد الغنى    د/نازك 0أ

            شوقيمحمد  د/جالل0أ

 إبراهيم  فهميد/هدى دياب  0أ

76 

جيهان عبد الرحيم   2010

 محمد  

تقييم العناية التمريضية للممرضات العامالت مع مرضى الحروق  من المسنين  

 أسيوط لهن فى مدينة  تعليميلتصميم برنامج  كأساس

Assessment of Nursing intervention  for nurses working with 

elderly burned patients as basis for designing of on 

educational program for them in assiut city   

إبراهيم عبد الغنى    د/نازك 0أ

عاصم حسين كامل        /م 0أ

   م/ أبو بكر محمد محي الدين                         0أ

          لبيب  عدلي شكريةد/ د/0

96 

 زيد     أبو حنان عبد هللا 2010

 

 

 

الرعاية لهم   ومقدمياتجاهات وممارسات المسنين  مقارنة لمعلومات و دراسة

 فى األماكن الحضرية والريفية بمحافظة أسيوط   الغذائي باألمانفيما يتعلق  

A comparative study of knowledge, attitudes and practice of 

the elderly &their caregivers regarding food safety between 

urban & rural areas in assiut govemorate 

عبد الغنى      إبراهيمد/نازك 0أ

لبيب      عدلي  شكريةد/ /ا

 د/صفاء رشاد محمود   

102 

 د محمود عب رمينن 2011

 العزيز 

ى مستشفى  بين المرضى المسنين ف  معدل انتشار األمراض الجلدية الشائعة

   أسيوطجامعة 

Prevalence  of common skin diseases among the elderly 

patients at assiut university  hospital  

د/نجوى عيسى عبد العظيم 0أ

   إبراهيم فهميد/هدى دياب 

      شرقاويد/سعاد عبد الحميد 

104 

سعيدة عبد الحميد عبد  2014

 العزيز

من   لسكتة الدماغيةالمعرض لمرضى ا للتأهيلية التمريض  التدخالت  تأثير

 أسيوط مستشفى جامعة ب   المسنين

Effect of nursing intervention for cognitive rehabilitation among 

elderly patients with stroke at assiut university  hospital  

محمد حسين         إيماند/ 0ا

               د/هناء عبد الحكيم احمد  0أ

   إبراهيم فهميد/هدى دياب 0أ

140 
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 محمد محمد  فتحيرقية  2014

 

 

 

 

 

للمرضى المسنين الخاضعين لتفتيت حصوات الكلى   صحيتأثر برنامج  تثقيف 

من الحصوات بمستشفى المنيا   البوليبالموجات التصادمية على نقاء المجرى 

 الجامعي

Impact of health education program for elderly patients 

undergoing extracorporeal shock waves lithotripsy on 

clearance of urolithiasis in el- minia university  hospital  

               د/زينب عبد اللطيف محمد 0أ

    فتحيحسين  األيمن/د 

 د/جيهان عبد الرحيم محمد  

152 

هناء مختار إبراهيم   2014

 محمد 

 

مج الكفاءة الذاتية العالجية على الوظيفة البدنية لخشونة مفصل الركبة لدى  برنا

 المرضى المسنين بمستشفى جامعة أسيوط  

Self-efficacy management program on physical function of 

the knee osteoarthritis among elderly patients at assiut 

university hospital 

 احمد عالء الدين ا.د/ ثناء محمد 

 ا.د/ صفاء عبد الرحيم القاضي

 د/ صفاء احمد محمد قطب

 

153 

عن الوظائف المعرفية بيت كبار السن المترددين على العيادات  تعليميبرنامج    حنفي فهميهبة محمد  2015

   الجامعي أسيوطالخارجية مستشفى 

An education program about cognitive functions among 

elderly people attending outpatient clinics at assiut 

university  hospital 

             إبراهيم فهميد/هدى دياب 0أ

              د/عالء الدين محمد درويش0ا

 د/أسماء غريب محمد           

168 

2016 

 

 شيماء حسن عبد الفتاح 

 

 

ر عظام الفخذ في مستشفى  تأثير برنامج تأهيلي للمرضى المسنين المصابين بكس

 سوهاج الجامعي 

Impact of rehabilitation program for elderly patients with hip 

fracture at sohag university hospital 

 ا.د / الشاذلي صالح موسى 

 د / نعمة محمد المغربي 

 د / نرمبن محمود عبد العزيز

187 

ناديه عمر امام عبد   2018

 الناصر  

 لتمريض عن االغذية المحسنه للمناعه لدي كبار السن بمدينة قنا  التدخل ا

 

Nursing intervention about nutration that enhances immunity 

among older adults at qena city . 

 

 د/ هدي دياب فهمي ابراهيم  

 د/ محمد كمال السيد يوسف  

 د/ اسماء كمال حسن  

 د/ هيجان شي . 

216 
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 برنامج تثقيفي للمسنين الذين لديهم مشاكل الفم واالسنان بمدينه اسيوط   ابراهيم ثابت استير  2018

 

Health education  program for elderly with oral and dental 

problems at assiut city . 

 د/ هدي دياب فهمي  

 د/ نعمه  محد المغربي  

 د/ نرمين محمود عبد العزيز 

224 

تحسين الوعي الصحي عن السلوكيات الصحية الخطره بين كبار السن باندية   وض  سهير احمد ع 2019

 health literacy program about health riskالمسنين  بمدينة اسيوط 

behaivors among elderly at geriatric clubs in assiut city  

 د/ هدي دياب فهمي  

 د/ ربعه حامد حسنين  

د/ سعيده  عبد الحميد عبد 

 العزيز 

 

226 

تاثير البرنامج التكيف علي اعباء مقدمي الرعايه االسريه وعالقاتها بجوده حياه  اسماء بكر حسن   2019

 مرضي الغسيل الدموي للمسنين بمستشفي مدينه اسيوط 

 

Effect of coping program on family caregivers burnes and it 

relation to quality of life for hemodialysis elderly patients at 

asiut city hospital s 

 د/ هدي دياب فهمي  

 د/ سعاد عبد الحميد 

 د/ حنان عبد هللا ابو زيد 

 

242 

تأثير تطبيق بروتوكول تمريضى مصمم على تحسين وظائف التنفل لمرضى   مرثا ملك لبيب جرجل  2020

 االنسداد الرئوى المزمن للمسنين 

Impact of Implementing Designed Nursing Protocol on 

Improving Respiratory Function for Elderly Patients' with 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 أ.د/ صفاء أحمد محمد قطب

 أ.د/ على عبد العظيم حسن 

 د. نرمين محمود عبد العزيز 

 د. هبة محمد فهمى

266 

 

 


