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عُاويٍ رسائم لسى تًريط األغفال (اندكتىراة)
و

-1

االسى

ايال غريب سباق

انًشرفىٌ

عُىاٌ انرسانت

ذأثٛش تشَايح ذؼه ًٗٛػهٗ يؼهٕياخ
ٔيًاسعاخ االيٓاخ انًرؼهمح تشػاٚح أغفهٍٓ
انًصات ٍٛتانُضالخ انًؼٕٚح
The impact of teaching program
on mother's knowledge and
practice in caring for their infants
and children suffering from
gastroenteritis.

انسُه

انًُالشيٍ

/6/8
1999

أ.د /ازًذ ػثذ انًُؼى
خشثح
أ.د /ػثذ انسفٛظ ػثذ
انخانك

أ.د /ازًذ ػثذ انًُؼى خشثح
أ.د/صثاذ عؼذ انششلأٖ
أ.د /ػثذ انسفٛظ ػثذ انخانك
أ.دَٕ /ال يسًٕد عهًٛاٌ

أ.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
أ.دَٕ /ال يسًٕد
عهًٛاٌ
تاريخ انًُالشه
8002/4/61
/7/61
8006

فاتٍ شفيك يحًىد
َصار
-2

ذأثٛشانثشَايح انرؼه ًٗٛنهمائً ٍٛػهٗ صسح
أ.د/ػثذ انشزٛى عؼذ شٕنر
االغفال فٗ عٍ يا لثم انًذسعح .
أ.د/صثاذ عؼذ انششلأٖ
Effect of educational program for
أ.د /إعًاػٛم أتٕ انؼال
care givers about health
أ.د/يسًٕد فٕصٖ اندُذٖ
promotion of preschool children
in nurseries.

-3

يديحت حسٍ بيىيً

تشَايح إسشادٖ نأليٓاخ األغفال انزٍٚ
ٚؼإٌَ يٍ انشتٕ انشؼثٗ لثم خشٔج أغفانٍٓ
أ.د /ػثذانشزٛى عؼذ شٕنر
يٍ انًغرشفٗ
أ.د /صثاذ عؼذ انششلأٖ
Discharge guide program for
mothers of children with bronchial
asthma.

-4

باسًت ربيع عبد
انصادق

تشَايح ذؼه ًٙٛنهًًشظاخ ػٍ انشػاٚح
أ.د /ػثذ انشزٛى عؼذ شٕنر
انرًشٚعٛح انر ٙذمذو نألغفال انًرهم ٍٛػالج
ا.د /صثاذ عؼذ انششلأٖ
انهٕكًٛٛا
 Teaching program for nursesأ.د /إعًاػٛم اتٕانؼال
 regarding nursing care provided toا.د /ػثهح ازًذ االنفٗ
children receiving leukemia
therapy.

تاريخ
انًُالشه8006/9/6
/60/2
8061

/4/15
2006

2Page

أ.د/ػثذ انشزٛى عؼذ
شٕنر
أ.د/صثاذ عؼذ
انششلأٖ
أ.د /ػادل ػثذ انغفاس
أ.د /ػثذ انسفٛظ ػثذ
انخانك

أ.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
أ.د /انٓاو يسًذ ازًذ
أ.د /ازًذ خٕدِ يسًذ
اندضاس
تاريخ انًُالشه
8006/9/6
أ.د /ػثذ انشزٛى عؼذ
شٕنر
ا.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
أ.د /اعايّ يسًذ
ٔاصف
أ.دْٕٚ /ذا صادق ػثذ
انسًٛذ
تاريخ انًُالشه
8002/2/66

و

-5

االسى

سًاح عبدهللا عاير

سًاح يصطفً يحًد
-6

انًشرفىٌ

عُىاٌ انرسانت

ذسغ ٍٛخٕدج زٛاج األغفال انًصات ٍٛتعًٕس
أ.د /ػثذانشزٛى عؼذ شٕنر
انًخ تًذُٚح تُٓا
أ..د /صثاذ عؼذ انششلأٖ
Enhancing the quality of life for
د /فاذٍ شفٛك
children with cerebral palsy at
benha city

ذأثٛش تشَايح ذؼه ًٗٛػهٗ ذسغَٕ ٍٛػٛح زٛاج
األغفال ٔانًشاْم ٍٛانًصات ٍٛتًشض انغكش أ..د /يٛشخ يسًذ دسٔٚش
 Effect of educational program onأ.د /يسًذ ْشاو
 improving quality of life ofد /فاذٍ شفٛك
diabetic children and adolescents.

انسُه

انًُالشيٍ

/1/00
8002

أ.د /ػثذانشزٛى عؼذ
شٕنر
أ.د /انٓاو يسًذ ازًذ
أ.و.د /زغاو اتشاْٛى
يؼاغٗ
تاريخ المناقشه

8060/9/81
/2/81
8009

أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
أ.د /انٓاو يسًذ ازًذ
أ.د /يسًذ ْشاو
انسفُأٖ
أ..د /يٛشخ يسًذ
دسٔٚش
تاريخ المناقشه

8066/9/60

خديجت يحًد سعيد
-7

.د /أعايح أتٕ انفرٕذ
أ.و.د /إترغاو يسًذ
انغثذ
أ.دٔ /فاء انغٛذ ػٕدِ
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال

ذأثٛش تشَايح إسشادٖ نأليٓاخ األغفال
أ.د /أعايح أتٕ انفرٕذ
انًثرغش ٍٚيٍ انؼُاٚح تأغفانٍٓ يٍ لثم
أ.و.د /إترغاو يسًذ انغثذ
خشٔخٓى يٍ ٔزذاخ انؼُاٚح انًشكضج نألغفال
د /فاذٍ شفٛك
انًثرغشٍٚ
Effect of discharge guide
program for mothers regarding
care of their premature infants
before discharge from neonatal
intensive care unit.
/1/60
8006

8

صفاء صالح اسًاعيم

اخطاء انًًشظاخ فٗ ٔزذِ سػا ّٚاالغفال
زذٚثٗ انٕالدِ تانؼُا ّٚانًشكضِ :ذاثٛش تشَايح
ذذاخهٗ

ا.د /ػثذ انشزٛى عؼذ شٕنر
أ.دَٕ /ال يسًٕد عهًٛاٌ
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
ا.و.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ اندهٛم

ذأثٛش تشَايح ذؼه ًٗٛػهٗ يؼهٕياخ
ٔإذداْاخ يًشظاخ األغفال ذداِ انرؼايم
يغ انألنى ياتؼذ انؼًهٛاخ اندشازٛح
The impact of educational
program on pediatric nurse's
knowledge and attitude regarding
.post operative pain management

أ.د /ػثذانشزٛى عؼذ شٕنر
أ.دٕٚ ًٍٚ /عف صالذ انذٍٚ

ا.د /ػثذ انشزٛى عؼذ
شٕنر
ا.و.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ
اندهٛم
أ.د /صثاذ انششلأٖ
أ.د /اعايّ ٔاصف
أ.د /اعايّ اتٕ انفرٕذ

رديُت احًد يمبم
9
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/60/89
8002

أ.د /ػثذانشزٛى عؼذ
شٕنر
أ.دٕٚ ًٍٚ /عف صالذ
أ.د /سزًّ عهًٛاٌ
ٕٚعف
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال

و

االسى

هىيدا يعىض
10

ايم عبد انعزيز
11
-

فاغًت احًد انسبكً
12
-

13
-

صباح يحفىظ سعيد

سحر صدلي فهيى
14

15
-

سهاو عبد انعزيز

انًشرفىٌ

عُىاٌ انرسانت

ذأثٛش تشَايح ذثمثفٗ نأليٓاخ َسٕ سػاٚح
َٕٔػٛح زٛاج أغفانٍٓ انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ
أ.د /ػثذ انسًٛذ انًٓششٖ
انغشغاٌ
أ.و.د /إترغاو يسًذ انغثذ
The effect of educational program
د /فاذٍ شفٛك
for mothers on management of
children with cancer and their
quality of life.

ذأثٛش تشَايح ذثمٛفٗ نرسَٕ ٍٛػٛح انسٛاج
أ.د /ػثذ انسًٛذ انًٓششٖ
نألغفال انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ يشاكم األعُاٌ
أ.و.د /إترغاو يسًذ انغثذ
The effect of educational
أ.و.د /يُال يسًذ صٚادج
intervention on quality of life of
د /فاذٍ شفٛك
school age children with dental
problems.
تشَايح ذثمٛفٗ نرسغَٕ ٍٛػٛح انسٛاج نألغفال
انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ انصشع
أ.د /اعًا ػٛم اتٕانؼال
The effect of educational
أ..د /يٛشخ يسًذ دسٔٚش
intervention
on improvement quality of life for
children with epilepsy.
تشَايح اسشادٖ أليٓاخ األغفال انزٍٚ
ٚؼإٌَ يٍ إصاتح انشأط لثم خشٔج أغفانٍٓ
يٍ انًغرشفٗ
Discharge guide program for
mothers of children with head
injury.

تشَايح اسشادٖ أليٓاخ األغفال انزٍٚ
ٚؼإٌَ يٍ يرالصيح انُفشٔصٚض لثم خشٔج
اغفانٍٓ يٍ انًغرشفٗ
Discharge guide program for
mothers of children with nephritic
syndrome.

ا.د /يٛشخ يسًذ دسٔٚش
أ.د /زغاو إتشاْٛى يؼاغٗ

ا.د /إعًاػٛم اتٕانؼال
ا.د /يٛشخ يسًذ دسٔٚش

ذأثٛش ذذخم ذثمٛفٗ ػهٗ َٕػٛح زٛاج انألغفال
أ.دٔ /فاء انغٛذ ػٕدج
انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ أًَٛٛا انثسش انًرٕعػ
 The impact of educationalا.د /إعًاػٛم اتٕانؼال
 intervention on quality of life forد /فاذٍ شفٛك يسًٕد
children suffering from
thalassemia.
4Page

انسُه

انًُالشيٍ

/7/81
8009

أ.د /ػثذ انسًٛذ
انًٓششٖ
أ.و.د /إترغاو يسًذ
انغثذ
أ.د /انٓاو يسًذ ازًذ
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
تاريخ المناقشه

8066/9/67
/7/81
8009

أ.د /ػثذ انسًٛذ
انًٓششٖ
أ.و.د /إترغاو يسًذ
انغثذ
أ.د /انٓاو يسًذ ازًذ
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
تاريخ المناقشه

8066/9/2
/6/87
8060

/2/16
2010

/2/16
2010

أ.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
أ.د /زغاو اتشاْٛى
يؼاغٗ
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
تاريخ انًُالشه
2011/11/15
د /ػثذ انسًٛذ
انًٓششٖ
أ.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
أ.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
تاريخ انًُالشه
2012/1/5
ا.د /إعًاػٛم اتٕانؼال
أ.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
أ.د /ػادل شثم
تاريخ انًُالشه
8068/8/88

/1/62
8066

أ.دٔ /فاء انغٛذ ػٕدج
ا.د /إعًاػٛم اتٕانؼال
أ.د /صُٚة فرسٗ انغٛذ
أ.د /ػثذ انًُؼى ػثذ
انفراذ
تاريخ المناقشه

و

االسى

عُىاٌ انرسانت

انًشرفىٌ

انسُه

انًُالشيٍ
8064/4/88

أسًاء عىاد يحًد
16
-

ذأثٛش انؼالج تانًغاج ػهٗ زذٔز انغثٛاٌ
أ.د /ػثذ انسًٛذ انًٓششٖ
ٔانمئ فٗ األغفال انًرؼهم ٍٛتانؼالج انكًٛائٗ
أ.د /يٓا إتشاْٛى خهٛفح
Effect of massage therapy on the
د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
occurrence of nausea and
د/صفاء يسًذ صالذ
vomiting in children receiving
chemotherapy.

/7/69
8066

أ.د /ػثذ انسًٛذ
انًٓششٖ
أ.د /يٓا إتشاْٛى خهٛفح
ا.و.د /فاذٍ شفٛك
يسًٕد
ا.د /سزًّ عهًٛاٌ
ٕٚعف
أ.دْٕٚ /ذا صادق
تاريخ المناقشه

يُال يحًد أحًد
17
-

18

عبير أحًد عبد انًُعى

تشَايح انؼُاٚح انشخصٛح نألغفال رٖٔ
أ.د /أزًذ يذزد
انفرساخ اخشازٛح
أ.د /أفكاس سخة
Self-management program for
د /يذٚسح زغٍ تٕٛيٗ
caring of children with stoma and
their mothers
اإلسشاداخ انرًشٚع ّٛانًثُ ّٛػه ٙاالدنّ
ا.د /سزًّ عهًٛاٌ ٕٚعف
نألغفال انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ انشتٕ انشؼثٙ
ا.و.د/فاذٍ شفٛك َصاس
Evidence based guidelines for
أ.و.د /تاعًّ ستٛغ ػثذ انصادق
nurses caring for children
suffering from bronchial asthma.

69

فتحيه انسيد انسيد
انغعباٌ

ذأثٛش سصيح انرؼهٛى انزاذ ٙػه ٙيمذيٙ
ا.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
انشػا ّٚنالغفال انخاظؼ ٍٛنهغغٛم انكهٕ٘
ا.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ اندهٛم
Effect of self-learning package on
ا.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
caregivers of children undergoing
dialysis therapy.

20

حُاٌ َبىي

ذاثٛش انرُث ّٛانسغ ٙػه ٙانى ياتؼذ انؼًهٛح
اندشازٛح ت ٍٛزذٚث ٙانٕالدج انخاظؼٍٛ
أ.د /أزًذ يذزد صكٗ
نهؼًهٛح اندشازٛح تانثطٍ
أ.د /يٓا إتشاْٛى خهٛفح
Effect of tactile stimulation on
د/تاعًح ستٛغ ػثذ انصادق
post-operative pain among
neonates having abdominal
surgery.

21

راويت عبد انغًُ

ذاثٛش اػطاء يسهٕل اندهٕكٕص ػٍ غشٚك انفى
نالغفال زذٚثٗ انٕالدج ػهٗ ذمهٛم االنى اثُاء
ػًهٛح اخرشاق انٕسٚذ
أ.د /يٓا إتشاْٛى خهٛفح
Effect of administration of oral
 glucose solution on pain reduction inد/ايًٛح إَس اعًاػٛم
 neonates undergoing vein-punctureد /يذٚسح زغٍ تٕٛيٗ
procedure.
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/4/66
8068

8061/1/1
أ.د /أزًذ يذزد
أ.د /أفكاس سخة
أ.د /يصطفٗ سصق
أ.د /عٓٛش ػثذ هللا
يسًذ

/5/12
2014

/66/61
8066

ا.د /اعًاػٛم اتٕ انؼال
ا.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ
اندهٛم
أ.د /ستاب انغٛذ زغٍ
أ.دْٕٚ /ذا صادق
تاريخ المناقشه

/8/81
8060

8064/9/00
أ.د /يٓا إتشاْٛى خهٛفح
أ.د /سزًّ عهًٛاٌ
أ.و.د /فاذٍ شفٛك
تاريخ المناقشه

8061/4/1
/4/1
8061

أ.د /يٓا إتشاْٛى خهٛفح
أ.د /سزًّ عهًٛاٌ
أ.و.د /فاذٍ شفٛك

و

االسى

22

ابتساو احًد عبد
انسًيع

23

حُاٌ انسيد يتىني

24

رشا راظي انسيد

عُىاٌ انرسانت

انًشرفىٌ

ذاثٛش تشَايح ذؼه ًٙٛػه ٙانشػاٚح انرًشٚعٛح
ا.د /صثاذ عؼذ انششلأٖ
انًمذيح نالغفال انًصات ٍٛتغشغاٌ انكهٙ
 The impact of educationalد/ػالء ػثذانسًٛذ
 program on nursing care forد/فاذٍ شفٛك
children suffering from wilms
tumor.
ثأثٛشاسشاداخ انسضيّ انٕلائ ّٛػه ٙيؼهٕياخ ا.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ اندهٛم
ٔإنرضاو انًًشظاخ ذداِ اإلنرٓاب انشئٕ٘ ا.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
انًصازة ألخٓضج انرُفظ انصُاػ ٙف ٙد /يذٚسّ زغٍ تٕٛيٙ
ٔزذاخ انشػا ّٚانسشخح نألغفال
Effect of preventive bundle
guidelines on nurse's knowledge
and compliance towards ventilator
associated pneumonia in pediatric
critical care units.
ذأثٛش انؼالج تانرثشٚذ ػه ٙشذج األنى ف ٙا.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ اندهٛم
يٕاظغ ٔخض انُاعٕس انششٚاَ ٙانٕسٚذ٘ ا.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
نالغفال انزٚ ٍٚخعؼٌٕ نهؼالج انغغٛم او د /تاعًّ ستٛغ ػثذ انصادق
انكهٕ٘ انذيٕ٘.
Effect of cryotherapy on pain
intensity at puncture sites of
arteriovenous fistula for children
undergoing hemodialysis.

انسُه

انًُالشيٍ

8067

ا.د /صثاذ عؼذ
انششلأٖ
د/فاذٍ شفٛك
ا.د /سَذا يسًذ ػذنٗ
ا.و.د /تاعًح ستٛغ ػثذ
انصادق
أ.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ
اندهٛم
أ.دَ /دٕٖ ازًذ صٍٚ
انذٍٚ
أ.و.د /فاذٍ شفٛك
يسًٕد
أ.و.د /تاعًّ ستٛغ ػثذ
انصادق

8067

أ.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ
اندهٛم
أ.دَ /دٕٖ ازًذ صٍٚ
انذٍٚ
أ.و.د /فاذٍ شفٛك
يسًٕد
أ.و.د /يذٚسّ زغٍ
تٕٛيٗ

8067

25

أحًد نطفً عبد انهطيف

ذأثٛش تشَايح ذًشٚعٗ إلػرالل انًٕٓٛخهٕت ٍٛأ.د /يسًذ زغٍ يؼثذ
أ.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
ػهٗ ٔػٗ أداء غالب ذًشٚط األغفال
د /أيم ػثذ انؼضٚض ػثذ انغالو

/3/21
2016

26

أييُت أبى بكر انسيد

ذأثٛش تشَايح ذؼه ًٙٛػه ٙأداء ٔٔػ ٙأ.د /أفكاس سخة يسًذ
انًًشظاخ ذداِ انشػاٚح انرًُٕٚح انًغاػذج او د /تاعًّ ستٛغ ػثذ انصادق
نألغفال انًثرغش.ٍٚ
د /آيال غشٚة عثاق

/8/82
8061

رظا يحًد عبد هللا

ذأثٛش تشَايح ذؼه ًٙٛنهًًشظاخ ػٍ زضيح ا.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ اندهٛم
انًسافظح ػه ٙلغطشج انٕسٚذ انًشكض٘ ا.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
د /عًاذ يصطفٗ
نألغفال رٔ٘ اإلزرٛاخاخ انسشخح.

/8/88
8067

إسراء جًال يحًد
سهيى

انثشَايح انرذخه ٙنهًًشظ ٍٛػٍ انشػاٚح ا.د /صثاذ عؼذ انششلأٖ
نألغفال انًثرغش.ٍٚ
او د /تاعًّ ستٛغ ػثذ انصادق

/0/88
8067

27

28

د /خذٚدح يسًذ عؼٛذ
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و

االسى

29

ياسًيٍ عبد انغُي عبد
انفتاح

30

فاغًت أحًد أبى انفتىح

عُىاٌ انرسانت

انًشرفىٌ

ذأثٛش تشَايح يثُ ٙػه ٙانركُٕنٕخٛا ػه ٙا.دٔ /فاء انغٛذ ػثذ اندهٛم
نطالب ذًشٚط أ.و .د /يذٚسّ زغٍ تٕٛيٙ
انرسصٛم األكادًٙٚ
د /أيم ػثذ انؼضٚض ػثذ انغالو
األغفال.
Effect of technology based
program on the academic
achievement of pediatric nursing
students.
ذأثٛش ذذخالخ انهؼة ػه ٙشذج أنى يا تؼذ ا.د /عٓٛش ػثذ ستح يسًذ
اندشازح ت ٍٛاألغفال انخاظؼ ٍٛندشازاخ ا.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
انثطٍ.
أ.و .د /يذٚسّ زغٍ تٕٛيٙ

انسُه
/0/88
8067

/0/88
8067

31

فاغًت انسيد انعربي
يجهس2017/9/27 :

انٕلاٚح يٍ ذدهػ األٔسدِ انؼًٛمح ت ٍٛاألغفال ا.د /صاف ٙصال انذ ٍٚانشافؼٙ
انزٚ ٍٚخعؼٌٕ ندشازاخ انؼظاو  :تشَايح ا.و.د /تاعًح ستٛغ ػثذ انصادق
د /عًاذ يصطف.ٙ
ذؼه ًٙٛنهًًشظاخ

/9/27
2017

32

فاغًت عبد انستار
دسىلي
يجهس2018/3/25:

ذأثٛش انًٓاساخ األداسٚح نرًشٚط االيرٛاص ا.د /سزًّ عهًٛاٌ ٕٚعف
تاعرخذاو اعرشاذٛدٛح انرؼهى انمائى ػه ٙا.و.د /تاعًح ستٛغ ػثذ انصادق
انًشكهح
ا.و.د  /خذٚدح يسًذ عؼٛذ

/3/25
2018

33

اشجاٌ أحًد
يحًىد سعيد

ذأثٛش تشَايح ذؼه ًٙٛنهًًشظاخ ػٍ ا.د /يصطف ٙسصق
انرغٛشاخ انٓشيَٕٛح ٔاإلعرداتح انرٕذشٚح ا.و.د /فاذٍ شفٛك يسًٕد
نهرًثٛم انغزائ ٙنذ٘ األغفال زذٚث ٙانٕالدِ د /أيم ػثذ انؼضٚض ػثذ انغالو
تؼذ إخشاء انؼًهٛاخ اندشازٛح.

/10/31
2017

34

فاغًت أسًاعيم أبى
انعال
يجهس2018/3/25:

ذسغ ٍٛيغرٕ٘ كفاءج انًًشظ ٍٛذداِ سػاٚح ا.د /صثاذ عؼذ انششلأ٘
األغفال انخاظؼ ٍٛندشازح اإلَغذاد انًؼٕ٘ ا.و.د /آيال غشٚة عثاق
د /عٓاو يسًذ ػثذ انؼضٚض
 :تشَايح ذؼهًٙٛ

/3/25
2018
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انًُالشيٍ

