
  صحت االم وحديثى الوالدة قسن توريض ل برسائل الواجستير وللدكتوراة بياى 

 

  

1 
 

 م الباحث اسن الرساله التاريخ

31- 4-1133 دراطٗ ِمبرٔٗ ثيٓ صالس غزق ِخزٍفٗ ٌزخفيف  

عظز اٌطش ثيٓ غبٌجبد وٍيٗ اٌزّزيط عبِعخ 

دوزٛراٖ –غٕطب   

راثعٗ اٌظيذ شعجبْ 

 شحبرٗ

1 

11 – 4 - 

1133 

ربصيز اٌزذخً اٌزّزيعٝ عٍٝ ِعٍِٛبد ٚاداء 

ِّزظبد اٌّذارص اٌضبٔٛيٗ رغبٖ اٌصحٗ االٔغبثيٗ 

دوزٛراٖ  -ٌٍّزا٘ميٓ ثّذيٕٗ غٕطب    

ِٕبي عجذ هللا طيذ احّذ 

 عب٘يٓ 

2 

6-7-1133 ربصيز اٌشٔغجيً ٚاٌعغػ االاثزٜ عٍٝ اٌغضيبْ ٚاٌمئ  

دوزٛراٖ  -  اٌّصبحت ٌٍشٙٛر االٌٚٝ ٌٍحًّ  

فبغّٗ عجذ اٌزحيُ ِحّذ 

 ِصطفٝ 

3 

16-8-1131 رميييُ عٛدح اٌعٕبيخ اٌزّزيعيخ اٌفٛريخ اٌّمذِخ  

     -ٌٍظيذاد ثعذ اٌٛالدح اٌميصزيخ ثّذيٕخ غٕطب  

 ِبعيظزيز

 4 شيّبء ِحّذ سوي ٘بشُ

38-1-1131 ربصيز اٌغيبر ثعظً إٌحً عٍي عزٚػ اٌجطٓ اٌٍّٛصخ  

دوزٛراٖ  - ٚاٌزٌٛيذثعذ عٍّيبد اِزاض إٌظبء   

 5 ِٕي عجذ اٌحٍيُ اٌعغّي

دراطخ ِمبرٔخ ثيٓ ربصيزغظيً اٌعغبْ ثبٌعظً ِمبثً  2014-7-2

   -اٌجيزبديٓ عٍٝ إٌزئبَ شك اٌعغبْ ٌٍجىزيبد  

 دوزٛراٖ

 6 طيٕب فبرٚق ِٙذٜ

عٛدح اٌعٕبيخ اٌزّزيعيخ اٌّمذِخ ٌٍظيذاد أصٕبء  2014-6-17

ِبعيظزيز – اٌّزحٍخ األٌٚٝ ِٓ اٌٛالدح  

 7 إلجبي إثزا٘يُ عجذإٌّعُ

2014-6- 22 

 

ِعٍِٛبد ِّٚبرطبد اٌظيذاد اٌحٛاًِ رغبٖ 

ِبعيظزيز    -اٌعالِبد اٌخطزٖ ٌٍّعبعفبد   

أٔعبَ إثزا٘يُ ِحّذ 

 إٌغبر

8 

ِعٍِٛبد ِّٚبرطبد اٌظيذاد رغبٖ عٛاًِ  23 -2016-5

ِبعيظزيز -اٌخطٛرح ٌٍظمٛغ اٌزحّٝ  

 9 فبيشح ِحّذ خٍيفخ

فبعٍيخ اٌزذٌيه ثشيذ اٌالفٕذر ٌزخفيف عضز اٌطّش  23 -2017-4

 -األٌٚٝ ثيٓ غبٌجبد اٌفزلٗ االٌٚٝ وٍيخ اٌزّزيط

 ِبعيظزيز

 10 رٛحخ اٌظيذ اثٛحطت
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ربصيز اٌعغػ االاثزٜ عٍٝ اٌغضيبْ ٚاٌمٝء ثيٓ  2017-11

 اٌظيذاد ثعذ اٌٛالدح اٌميصزيٗ ِبعيظزيز

 11 ايّبْ اٌخٌٛي

17-6-1138 اٌعالط إٌّعىض عٍٝ اٌزحىُ في عضز اٌطّش رأصيز  

دوزٛراٖ-األٌٚٝ ثيٓ غبٌجبد وٍيخ اٌزّزيط  

 12 شيّبء ِحّذ سوي ٘بشُ

8-7-1138 اٌعاللخ ثيٓ اٌحبٌخ  اٌغذائيخ ٚحذٚس ِبلجً االررعبط  

 ٌذٜ اٌظيذاد اٌحٛاًِ 

 13 اٌٙبَ عّعخ 

13-31-1138  اٌعاللخ ثيٓ اإلٔفغبر اٌّجىز ٌغيت اٌّيبٖ ٚإٌزبط 

 عٍٝ األَ ٚحذيضي اٌٛالدح

 14 طٙيز ِحّٛد

ربصيز رٕفيذ ثزٔبِظ رعٍيّٝ عٓ اٌزعبيخ ِب ثعذ  2019-2

اٌٛالدح ِجبشزح عٍٝ ِعٍِٛبد ِّٚبرطبد 

 اٌّّزظبد

 15 دعبء اٌخٛاعٗ

اٌعاللخ ثيٓ اٌّعٍِٛبد ٚاٌظٍٛويبد اٌصحيخ ثيٓ  1139-7

اٌظيذاد اٌّزشٚعبد في طٓ االٔغبة رغبٖ ٚطبئً 

اٌحًّ اٌطبرئٗرٕظيُ   

 16 ِٕي عّعٗ

اٌعاللخ ثيٓ اٌّعزمذاد اٌصحيخ ٚاٌعٕبيخ اصٕبء اٌذٚرح  1139-7

ثيٓ فزيبد اٌّذارص اٌضبٔٛيخ اٌشٙزيٗ  

 17 ِٕبر عّبي

33-1139 ربصيز رطجيك اٌّجبدٜ االرشبديخ اٌصحيخ اٌزعٍيّيٗ  

عٍٝ ٔزبط اٌحًّ ٌالَ ٚحذيضٝ اٌٛالدح ثيٓ اٌظيذاد 

دوزٛراٖ -اٌّصبثبد ثظىز اٌحًّ  

أٔعبَ إثزا٘يُ ِحّذ 

 إٌغبر

18 

3-1111 اٌعاللخ ثيٓ اٌزالِض اٌّجىز ثيٓ االَ ٚحذيضٝ اٌٛالدح  

عٍٝ أفصبي اٌّشيّٗ ٚاطزّزار اٌزظبعخ 

دوزٛراٖ--اٌطجيعيخ  

 19 إلجبي إثزا٘يُ عجذإٌّعُ

رأصيز األٚظبع اٌّخزٍفخ ٌٍظيذاد عٍٝ أٌُ اٌٛالدح  31-1111

ِٚعذي ٔجط اٌغٕيٓ خالي اٌّزحٍخ االٌٚٝ ِٓ 

 دوزٛراٖ –اٌٛالدح 

 11 رٛحخ عٍٝ اثٛ حطت

رأصيز رطجيك ثزٔبِظ رعٍيّٝ عٍٝ ٔزبط اٌحًّ ثيٓ  31/1111

يعبٔيٓ ِٓ اررفبع اٌعغػ  اٌظيذاد اٌجىزيبد اٌالرٝ

 دوزٛراٖ-إٌبعُ عٓ اٌحًّ

 13 فبيشح ِحّذ طٍيّبْ
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ربصيز ثزٔبِظ رعٍيّٝ عٍٝ اداء اٌّّزظبد اِزاض  1-1113

 ِبعظزيز  -إٌظبء لجً ٚ ثعذ عزاعخ اطزئصبي اٌزحُ

 11 ايٗ ٔصز ِحّٛد

رأصيز اإلرشبداد اٌّٛعٙخ عٍٝ ِّبرطبد اٌعٕبيخ  1-1113

اإلفزاساد اٌّٙجٍيخ ٌٍطبٌجبد فٝ اٌشخصيخ رغبٖ 

 ِبعظزيز -اٌّذارص اٌضبٔٛيخ ثّذيٕخ غٕطب

 11 ٕ٘ذ عطيخ عٛيذح

اٌّّبرطبد اٌشخصيخ ٌٍظيذاد اٌجىزيبد ٌٍزعبيخ  3-2021

 ِبعظزيز -اٌذاريخ رغبٖ احزمبْ اٌضذٜ

 14 ايّبْ عجذ اٌٙبدٜ شحبرٗ

ربصيز ثزٔبِظ غذائٝ عٍٝ حبٌٗ االٔيّيب ٚٔزبط اٌحًّ  7-1113

ثيٓ اٌظيذاد اٌحٛاًِ اٌزٝ يعبٔيٓ ِٓ أيّيب ٔمص 

 دوزٛراٖ -اٌحذيذ

 12 ايّبْ احّذ اٌخٌٛٝ

ربصيز ثزٔبِظ رذريجٝ لبئُ عٍٝ االداء ٚاٌىفبئخ  13-31-1113

اٌذاريخ ٚاٌضمخ ثبٌٕفض ٌطالة اٌزّزيط فيّب يزعٍك 

 ثبٌٛلبيخ ِٓ ٔشيف اٌحًّ

 16 طٙيز ِحّٛد

ٍٝ اٌظٍٛن اٌصحٝ ٌذٜ اٌعٛاًِ اٌّٛصزح ٌٍحش ع 3-9-1111

 اٌظيذاد اٌحٛاًِ فٝ إٌّبغك اٌزيفيخ 

 17 اثزظبَ اٌشبفعٝ عٍٝ 

ربصيز ثزٔبِظ رعٍيّٝ ٌّىبفحخ اٌعذٜٚ عٍٝ اداء  3-9-1111

 اٌّّزظبد فٝ ٚحذاد رعبيٗ اٌّخبض ٚاٌٛالدح

 18 ِزٚح عٍٝ  شٙبة 

ربصيز ثزٔبِظ رعٍيّٝ عٍٝ اداء اٌّّزظبد رغبٖ  16-7-1111

 ٔشيف اخز اٌحًّ 

 19 دعبء اٌخٛاعٗ

ربصيز ثزٔبِظ رعٍيّٝ رغبٖ اٌميٝ اٌّظزعصٝ اصٕبء  13-7-1111

 اٌحًّ عٍٝ اداء اٌّّزظبد 

 11 ِٕي عّعٗ

 اٌّحفشح األدٚيخ اعطبء رغبٖ ارشبديخ رعٍيّبد أصيز 17-7-1111

 ٚٔزبط اٌّّزظبد أداء عٍي اٌزحُ الٔمجبظبد

 اٌٛالدح

 13 ِٕبر عّبي

 

                                                                                                                                      

 رئيس القسن                                                                                 

 هنال جاهيي /.دأ 


