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كلمـت
السيذ ألاسخار الذكخوس /مجذى عبذ الشؤوف سبع
سئيس الجامعت
فييطار ييماارجامييمناامبعييةا لبييماععمي ييةاتهدفييىاتهعيرييعاتهاييعا ي ار ي ا ي ات عي بييم ا
ل
ته المزبةاهيدمثي ااته تاي ااتييامرتااتاهيي اااتهيقوا بي نااياا يمات اتمنمبعيةابيطا ي ل راهبيلااته اتييم اتهعي يمااربي تاجراا ي ابيما
يفاما اره اابطاا منم ا راليي رايد اتهدفى .ا
اب ييطابلبي ييااته ي ااات ل ي اا ييمعاتاااتهعمب ييةا رد يرات عي ب ييم ااتها ا ييااد ث ي اته يرتي اتها ييعا ا ي ااعب ي تااتهد ييمثي اام اه ييةا
ت اضييملةاه ي ابييماج ي اا ي ي ا " ييع رسائ ائ ي نا ااه ي اايييم ات ما ييا ااته ي دا ات ات سيينيةاهعييمنا1029/1028ا ااتهييقوا مب ي ا
اإل تا اراتاااتها ا ااات كادةاامهاعما ابعاإلااتاااتهعمبةاهي اتيم اتهعي مااتهدف ثاا مب ااإص تا اراتاااتهن ر .ا
مع خال ــص أمني ـ ــاحي . . . . .

سئيس الجامعت

أ.د/مجذى عبذالشؤوف سبع

2

كهًـــــت

انسيد األسخاذ اندكخوز /انقائى بأعًال َائب زئيس انجايعت
نهدزاساث انعهيا وانبحود
ـــــــــــــــــــــ

يٍ

يُطهق اندوز انًُوط باإلدازة انعايت نًسكز انًعهوياث وانخوثيق
كأحد انشساييٍ انخي حخدفق إليداد انباحثيٍ باألدنت انًخضًُت نكم ياهو جديد  ،فيسعدَي أٌ أقدو  -دنيم
زسائم انًاجسخيس واندكخوزاة انًسجهت نعاو  -8102/8102انرى قايج بإعدادِ إدازة انخوثيق وانًكخبت
بانخعاوٌ يع اإلدازة انعايت نهدزاساث انعهيا وانبحود وقايج بإصدازِ إدازة انُشس1

يع خانص أيُياحي 1
أ1د /يصطفي انشيخ
انقائى بأعًال َائب زئيس انجايعت نهدزاساث انعهيا وانبحود

3

دٌيً رطبئً اٌّبخظزيز ٚاٌذوزٛراٖ اٌّظدٍخ ثدبِؼخ غٕطب ٌٍؼبَ اٌدبِؼي 2112/2112

جحت سعايت
ألاسخار الذكخوس/مجذي عبذالشؤوف سبع

سئيس الجامعت
إلاششاف العام
ألاسخار الذكخوس/مصطفي الشيخ
القائم بأعمال هائب سئيس الجامعت للذساساث العليا والبحوث
إلاششاف الخنفيزي
ألاسخار /أحمذ سشاد شلبي
عام الجامعت أمين

إعذاد وكخابت وجنسيق :إداسة الخوجيق واملكخبت

إلاصذاس:

مع جحياث :إلاداسةالعامت ملشكز املعلوماث والخوجيق

4

إداسة النشش

"دليـ ـ ـ ـ ـل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة"
للعام الجامعي 1029/1028
إعداد  /إدارة التوثيق والمكتبة
باإلشتراك مع  /اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إصدار /إدارة النشر
5

وٍيخ اٌزّزيط

6

قسم إدارة خدمات التمريض
أٚالً اٌّبخظزيز  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

أِيزح ػٍِ ٝسّذ ػٍ ٝػطيٗ

2

أِيٕخ زّذاْ خبد أزّذ

3

ايّبْ ػجذ اٌٙبد ٜاٌّسّذٜ

4

خٙبد ِسّذ اِيٓ ػٛض

5

ٌّيبء ػبشٛر اثزا٘يُ ِسّذ صِٛغ

6

ٔٛاي ِٙذِ ٜسّذ ػجذ اٌغٕٝ

7

٘جٗ فٛس ٜأٔٛر طؼذ

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ

ربريخ اٌزظديً

االظطٙبد فِ ٝىبْ اٌؼًّ ٚرأثيزٖ ػٍ ٝأذِبج ٘يئخ اٌزّزيط ف ٝاٌؼًّ

2112/11/12

ئدران أخصبئيبد اٌزّزيط ردبٖ اإلدارح اٌّشززوخ ٚػاللزٗ ثزظبئ ُٙاٌٛظيفٝ

2112/11/16

ِظبّ٘خ اٌّٙبراد اٌغيز فٕيخ ػٍ ٝوفبءح أداء اٌّّزظيٓ ٌؼٍّيخ اٌؼٕبيخ اٌزّزيعيخ داخً
ٚزذاد اٌؼٕبيخ اٌّزوشح

2112/1/15

ئدران اٌّّزظيٓ ٌذػُ رئيظبد اٌزّزيط ٌإلثذاع

2112/3/12

رأثيز ثزٔبِح اٌزذخً االدار ٜػٍ ٝػٍّيخ رغيز إٌٛثزديبد ٌذِّ ٜزظبد اٌؼٕبيخ اٌّزوشح
ثّظزشف ٝإٌّشبٜٚ
اٌّؼٛلبد اٌز ٝرٛاخٗ ٘يئخ اٌزذريض اٌّؼبٔٚخ ٚرأ ٜغالة اٌزّزيط فيّب يزؼٍك ثزذريض
اٌزفىيز إٌبلذ

2112/3/12
2112/12/12

صيبغخ اٌٛظيفخ ٚػاللزٙب ثّؼٕ ٝاٌؼًّ ٌذ ٜاٌزّزيط

2112/1/15

2

يبطّيٓ ػجذ اٌغِٕ ٝغبسٜ

ئدران رئيظبد اٌزّزيط ٌٍّٙبراد اإلداريخ فِ ٝظزشفيبد غٕطب اٌدبِؼيخ

2112/11/16

2

يظزا اثزا٘يُ ِسّذ ػجيخ

اٌؼٛاًِ اٌّإثزح ػٍ ٝخٛدح اٌزظٍيُ ٚاٌزظٍُ ٌذ ٜاٌّّزظبد ٚػاللزٙب ثظالِخ اٌّزظٝ
ثٛزذاد اٌؼٕبيخ اٌّزوشح

2112/11/16

7

اإلشزاف
د/رظب ػجذ اٌفزبذ اثٛخبد
دِٙ/ب ػيذ شميز
د/وزيّٗ ازّذ اٌظيذ
د/صفبء ِسّذ اٌذِزداع
د/رظب ػجذ اٌفزبذ اثٛخبد
د/اًِ زّذ ٜاثٛرِعبْ
د/صفبء ِسّذ اٌذِزداع
دٚ/الء ِصطف ٝػيذ
ا.د/فإادح ِسّذ شؼجبْ
دٚ/الء ِصطف ٝػيذ
د/طّز زظٕ ٝغذيزٜ
د٘/جٗ وّبي ػجيذ
د/صفبء ِسّذ اٌذِزداع
دِٙ/ب ػيذ شميز
د/طّز زظٕ ٝغذيزٜ
د/اًِ زّذ ٜاث ٛرِعبْ
د/صفبء ػجذ إٌّؼُ س٘زاْ
د٘/جٗ وّبي ػجيذ

ثبٔيب ً اٌذوزٛراٖ  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ
فبػٍيخ ثزٔبِح ارشبد ٜػٍ ٝرٕفيذ اٌزؼٍُ اٌزؼب ِٓ ٝٔٚلجً اٌٙيئخ اٌّؼبٔٚخ ثىٍيخ اٌزّزيط

1

أطّبء زظٕ ٝثالي ٔٚض

2

دػبء ػجذ اٌفزبذ ِٛط ٝادريض

3

طسز صالذ ػجذ اٌمبدر ِسّذ إٌدبر

فبػٍيخ ثزٔبِح ئرشبد ٜػٍِّ ٝبرطخ رئيظبد اٌزّزيط ٌزفٛيط ٚاخجبد اداريخ ثٛزذاد
اٌؼٕبيخ اٌّزوشح

4

ٌِ ٌٝٛسّذ شٛل ٝاثٛسيذ اٌجص

رأثيز ثزٔبِح رؼٍيّ ٝػٍِٙ ٝبراد اٌزفبٚض ٌزئيظبد اٌزّزيط ٌسً اٌصزاع ثيٓ اٌّّزظيٓ
ثٛزذاد اٌؼٕبيبد اٌّزوشح

5

ِشيزح اٌّسّذ ٜزظٓ

رأثيز ثزٔبِح ليبدٌ ٜذٚر رئيظبد اٌزّزيط اٌزّىيٕٚ ٝاٌذاػُ ػٍ ٝاررجبغ اٌّّزظيٓ ثبٌؼًّ
فِ ٝزوش اٚراَ غٕطب

6

ِٕبي ِسّذ ازّذ ػجذ اٌؼشيش

رصّيُ ثزٔبِح ػٓ ِؼبييز االػزّبد ٌزسظيٓ اداء اٌزٛثيك ٌذ ٜاٌّّزظيٓ فٚ ٝزذاد اٌؼٕبيخ
اٌّزوشح ثّظزشف ٝغٕطب اٌزؼٍيّ ٝاٌؼبٌّٝ

7

ٔدبٖ ِسّذ ِسّذ يٛطف

2

ٔدالء ِصطف ٝػٍ ٝاٌسصزٜ

رأثيز رطجيك ثزٔبِح رؼٍيّ ٝػٓ اٌميبدح اٌزسٛيٍيخ ػٍ ٝاالزظبص ثبٌّظإٌيخ ٌذ ٜاٌٙيئخ
اٌّؼبٔٚخ ثىٍيخ اٌزّزيط

رأثيز ثزٔبِح رذريج ٝػٍ ٝاداء اِزيبس اٌزّزيط اٌفٕ ٝردبٖ رطجيك زمٛق اٌّزظٝ
رأثيز ثزٔبِح رؼٍيّ ٝػٍِٙ ٝبراد اٌزذريت ٌزئيظبد اٌّّزظبد ف ٝاٌزؼبًِ ِغ غّٛض دٚر
اٌّّزظبد اٌدذد

2

اإلشزاف
ربريخ اٌزظديً
أ.د/طٙبَ اثزا٘يُ زّٛدٖ
 2112/4/16د/صفبء ػجذ إٌّؼُ س٘زاْ
د٘/جخ وّبي ػجيذ
أ.د/طٙبَ اثزا٘يُ زّٛدٖ
 2112/4/16د/صفبء ِسّذ اٌذِزداع
د/اًِ زّذ ٜاثٛرِعبْ
أ.د/فإادٖ ِسّذ شؼجبْ
 2112/1/15د/طّز زظٕ ٝغذيزٜ
د/اًِ زّذ ٜاثٛرِعبْ
أ.د/فإادٖ ِسّذ شؼجبْ
 2112/12/12د/وزيّٗ ازّذ اٌظيذ
دٚ/الء ِصطف ٝػيذ
ا.د/فإادح ِسّذ شؼجبْ
 2112/7/16د/وزيّٗ ازّذ اٌظيذ
دِٙ/ب ػيذ شميز
أ.د/فإادٖ ِسّذ شؼجبْ
 2112/1/15د/رظب ػجذ اٌفزبذ اثٛخبد
د٘/جٗ وّبي ػجيذ
ا.د/فإادٖ ِسّذ شؼجبْ
 2112/2/12د/رظب ػجذ اٌفزبذ اثٛخبد
د/اًِ زّذ ٜاثٛرِعبْ
ا.د/فإادٖ ِسّذ شؼجبْ
 2112/11/12د/صفبء ِسّذ اٌذِزداع
دِٙ/ب ػيذ شميز

أٚالً اٌّبخظزيز  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

صفبء اطّبػيً طيذ ازّذ اٌؼجذ

2

ٔزِيٓ طّيز داٚد ِصطفٝ

قسم تمريض االطفال
ػٕٛاْ اٌزطبٌخ
رأثيز ثزٔبِح رؼٍيّ ٝػٍ ٝأداء اٌّّزظبد ٌٍزػبيخ اٌزّزيعيخ اٌّمذِخ ٌألغفبي اٌّصبثيٓ
ثّزض اٌمٍت اٌخٍم ٝاٌالسرلبئٝ
رأثيز ثزٔبِح االرشبداد اٌزؼٍيّيخ ػٍ ٝأداء اٌّّزظبد ٌزػبيخ زذيث ٝاٌٛالدح اٌذيٓ يزٍمْٛ
ظغػ ِدز ٜاٌٛٙاء االيدبث ٝاٌّظزّز

اإلشزاف
ربريخ اٌزظديً
أ.د/اثزظبَ ِسّذ اٌظيذ
 2112/11/16أ.د/ػّزِ ٚسّذ سػيز
د/ثظّخ ِسّٛد داٚد
أ.د/رزّخ طٍيّبْ ثٙدذ
2112/2/17
د/ثظّٗ ِسّٛد داٚد

ثبٔيب ً اٌذوزٛراٖ  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ

1

أس٘بر زظٓ ػجذ اٌدٛاد اطّبػيً

رأثيز رطجيك زشِخ اٌؼٕبيخ ثبٌمظطزح اٌٛريذيخ اٌطزفيخ ػٍ ٝاداء اٌّّزظبد ثٛزذح اٌؼٕبيخ
اٌّزوشٖ ٌالغفبي

2

دالي ٔبصف ازّذ اٌظيذ

رأثيز ثزٔبِح رذريت رؼٍيّ ٝػٍِ ٝؼٍِٛبد ِّٚبرطبد االِٙبد ٚإٌزبئح اٌظزيزيخ ٌألغفبي
خالي اٌظٕخ األ ِٓ ٌٝٚاٌؼّز اٌّصبثيٓ ثبالٔظذاد اٌخٍم ٝثبٌمٕبح اٌذِؼيخ

3

طّز اٌذطٛلِ ٝسّذ ػذص

رأثيز رطجيك اطززاريديخ اٌزصٛر اٌؼمٍ ٝػٍ ٝاداء غالة اٌزّزيط  ،اٌزظب ٚاٌثمخ ثبٌٕفض
ردبٖ اخزاء اٌزشفيػ داخً االٔجٛثخ اٌسٕدزيخ ٌالغفبي زذيث ٝاٌٛالدح

4

طٛساْ صالذ طؼيذ ِسّذ اٌسٕبٜٚ

رأثيز اٌجزٔبِح اٌزذريجٌٍ ٝزػبيخ اٌذاػّخ ٌٍزطٛر ػٍِّ ٝبرطبد اٌّّزظبد ردبٖ االطزدبثخ
اٌظٍٛويخ ٌسذيث ٝاٌٛالدح ٔبلص ٝإٌّٛ

5

فبغّٗ اٌش٘زاء شجً صالذ

رأثيز رذخً ثزٔبِح رّزيع ٝػٓ االخطبء اٌزّزيعيخ ػٍ ٝاداء اٌّّزظبد ٚإٌزبئح اٌظزيزيخ
ٌسذيث ٝاٌٛالدح فٚ ٝزذح اٌؼٕبيخ اٌّزوشح

2

اإلشزاف
ربريخ اٌزظديً
أ.د/رزّٗ طٍيّبْ ثٙدذ
 2112/7/16ا.د/اثزظبَ ِسّذ اٌظيذ
د/ثظّٗ ِسّٛد داٚد
ا.د/رزّخ طٍيّبْ ثٙدذ
 2112/3/12أ.د/اطبِخ اٌظؼيذ شٍجٝ
دٔ/دفٗ زبفع فزج
ا.د/رزّخ طٍيّبْ ثٙدذ
 2112/3/12ا.د ِٝ/ػجذ اٌزؤف ػيظٝ
دٍٙٔ/خ ػجذ إٌج ٝاٌظيذ
ا.د/رزّخ طٍيّبْ ثٙدذ
 2112/7/16ا.د/ػجذ اٌززّٓ ِسّذ اٌّشذ
دٔ/دفٗ زبفع فزج
ا.د/اثزظبَ ِسّذ اٌظيذ
 2112/12/12أ.د/زبِذ اٌشزلبٜٚ
د/صجبذ ِسّذ شزشٛر

أٚالً اٌّبخظزيز  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

ثٙيخ ػٍِ ٝسّذ ػثّبْ

2

ٕ٘ذ ػطيٗ ػجذ اٌدٍيً خٛيذٖ

قسم تمريض األمومة والنساء والوالدة
ػٕٛاْ اٌزطبٌخ

ربريخ اٌزظديً

خٛف اٌظيذاد اٌسٛاًِ ألٚي ِزح ِٓ اٌٛالدح ٚرأثيزٖ ػٍ ٝلزار٘ٓ ردبٖ ّٔػ اٌٛالدٖ

2112/7/16

رأثيز اإلرشبداد اٌّٛخٙخ ػٍِّ ٝبرطبد اٌؼٕبيخ اٌشخصيخ ردبٖ االفزاساد اٌّٙجٍيخ ٌٍطبٌجبد
ف ٝاٌّذارص اٌثبٔٛيخ ثّذيٕخ غٕطب

2112/3/12

اإلشزاف
د/ػشٖ فإاد االدُ٘
د/ػٍيٗ ِسّذ اٌزفبػٝ
ا.دِٕ/بي زظٓ ازّذ
د ِٕٝ/ػجذ اٌسٍيُ اثزا٘يُ اٌؼدّٝ

ثبٔيب ً اٌذوزٛراٖ  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

ايّبْ ازّذ ػجذ اٌ٘ٛبة اٌخٌٝٛ

2

طٙيز ِسّٛد ػجذ اٌسّيذ ِسّٛد

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ

ربريخ اٌزظديً

رأثيز ثزٔبِح غذائ ٝػٍ ٝزبٌخ االٔيّيب ٔٚزبج اٌسًّ ثيٓ اٌظيذاد اٌسٛاًِ اٌالر ٝيؼبٔيٓ ِٓ
أيّيب ٔمص اٌسذيذ

2112/3/12

رأثيز ثزٔبِح رذريج ٝلبئُ ػٍ ٝاٌّسبوبٖ ػبٌيخ اٌذلخ ػٍ ٝاالداء ٚاٌىفبءح اٌذاريخ ٚاٌثمخ ثبٌٕفض
ٌطالة اٌزّزيط فيّب يزؼٍك ثبٌٛلبيخ ِٓ ٔشيف ِب ثؼذ اٌٛالدح
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2112/7/16

اإلشزاف
ا.دِٕ/بي زظٓ ازّذ
أ.د/صبفٔ ٝبس اٌظؼيذ شٍجٝ
ا.دِ/صطف ٝسيٓ اٌؼبثذيٓ
د/راثؼخ اٌظيذ شؼجبْ
ا.دِٕ/بي زظٓ ازّذ
ا.د/ػصّذ زّذ ٜاثٛسيذ
د/ػشٖ فإاد االدُ٘

قسم تمريض الباطنى والجراحى
أٚالً اٌّبخظزيز  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ
فبػٍيخ ثزٚرٛوٛي اٌزػبيخ اٌصسيخ ثبٌىٍٛر٘يىظيذيٓ خٍٛؤٛبد ػٍ ٝزذٚس ػذ ٜٚاٌّظبٌه
اٌجٌٛيخ اٌّزرجطخ ثبٌمظطزح ثيٓ ِزظ ٝاٌسبالد اٌسزخخ

1

اطالَ اثزا٘يُ ػجذ اٌسك طؼيذ

2

دػبء اثزا٘يُ ِسّذ اٌفمٝ

رأثيز ثزٚرٛوٛي اٌزػبيخ اٌزّزيعيخ ػٍ ٝإٌزبئح اٌظزيزيخ ثؼذ خزازخ اٌزثجيذ اٌذاخٍٝ
ٌّزظ ٝوظٛر ػظّخ ٘عجخ اٌمصجخ

3

طبٌِ ٝسّذ ِزطِٕ ٝصٛر

ربثيز ثزٔبِح رؼٍيٌٍّّّ ٝزظبد ػٓ اٌزػبيخ لجً ٚثؼذ اٌدزازخ ػٍ ٝإٌزبئح اإلوٍيٕيىيخ
ٌٍّزظ ٝاٌخبظؼيٓ ٌدزازخ دػبِخ اٌسبٌت

4

ػفبف اثزا٘يُ ِسّٛد يٛطف

5

٘جٗ اثزا٘يُ ِسّٛد خّؼخ

رأثيز ثزٔبِح اٌزثميف اٌصس ٝػٓ ِّبرطخ اٌزػبيخ اٌذاريخ ٌٍّزظ ٝػٍ ٝرىزار ػذ ٜٚاٌدٙبس
اٌجٌٝٛ
اٌزشاَ ِزظ ٝاٌفشً اٌىٍ ٜٛاٌّشِٓ اٌخبظؼيٓ ٌٍغظيً اٌذِ ٜٛثبٌٕظبَ اٌؼالخٝ
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اإلشزاف
ربريخ اٌزظديً
د/طٙبَ ازّذ ػجذ اٌسٝ
 2112/7/16أ.د/اٌظيذ ػٍ ٝربج اٌذيٓ
د/سيٕت ِسّذ شؼجبْ ػبيشٗ
ا.د/وّبي ِسّذ زبفع
 2112/11/12د/اِبٌٔ ٝطف ٝػجذ اٌؼشيش
د/رظب ػجذ اٌظالَ اثزا٘يُ
أ.د/اَ اثزا٘يُ ػٍ ٝاٌظبػٝ
 2112/1/15أ.د/ايّٓ ازّذ زظبْ
د/فبغّخ ػجبص ِسّذ طبٌُ
د/اِبٌٔ ٝطف ٝػجذ اٌؼشيش
 2112/3/12أ.دِ/سّذ اثٛاٌؼيٕيٓ غٍٛع
د/اِبٔ ٝوّبي ِسّذ ػجذ هللا
أ.د/وّبي ِسّذ ػىبشٗ
 2112/3/12د/ػفبف ػجذ اٌؼشيش ثصً
د/سيٕت ِسّذ شؼجبْ

ثبٔيب ً اٌذوزٛراٖ  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

ػجذ هللا ِسّذ ػيذ اٌّصزٜ

2

ِزيُ اثزا٘يُ ػجذ اٌسّيذ اٌشبفؼٝ

3

ِٙب ِسّذ اٌشزثيٕ ٝاٌظيذ

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ
رأثيز ثزٚرٛوٛي رػبيخ رّزيعيخ ػٍٔ ٝزبئح اٌّعبػفبد اٌزٕفظيخ ٌٍّزظ ٝاٌخبظؼيٓ
ٌدزازبد اٌدٙبس اٌٙعّ ٝاٌؼٍٜٛ
فبػٍيخ رٕفيذ ثزٚرٛوٛي اٌزػبيخ اٌزّزيعيخ لجً ٚثؼذ اٌدزازخ ػٍ ٝإٌزبئح اٌظزيزيخ ٌٍّزظٝ
اٌخبظؼيٓ الطزئصبي اٌغذح اٌذرليخ
ربثيز ثزٚرٛوٛي اٌزػبيخ ػٍِّ ٝبرطخ اٌزػبيخ اٌذاريخ ٌٍّزظ ٝثؼذ ػٍّيخ سراػخ اٌىٍٝ

12

اإلشزاف
ربريخ اٌزظديً
ا.د/شزيف ِسّذ شسبرٗ
 2112/11/12دٔ/د ٜٛرخت ػطيٗ
د/اِبٌٔ ٝطف ٝػجذ اٌؼشيش
أ.دٔ/د ٜٛرخت ػطيٗ
 2112/3/12ا.د/ايّٓ ػجذ اٌسّيذ إٌّز
د/فبغّخ ػجبص ِسّذ طبٌُ
ا.د/طٙيز ِسّذ ٚزيذٖ
د/اِبٌٔ ٝطف ٝػجذ اٌؼشيش
2112/11/12
د/طٙبَ ازّذ ػجذ اٌسٝ
د/ازّذ اثزا٘يُ وّبي

قسم تمريض صحة المجتمع
أٚالً اٌّبخظزيز  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

اِبِٔ ٝسّٛد ػجذ اٌغفٛر ِسّذ

2

ِزٚح ػجذ اٌسّيذ ػطيٗ

3

ٔبديخ اطّبػيً اٌظؼيذ اٌذطٛلٝ

4

٘ذ ٜػجذ هللا ازّذ ػجذ اٌززّٓ

اإلشزاف
ربريخ اٌزظديً
ػٕٛاْ اٌزطبٌخ
د/اِبي ِسّذ اٌشفزبٜٚ
2112/3/12
ِسذداد اٌظٍٛويبد اٌذاػّخ ٌٍصسخ ثيٓ وجبر اٌظٓ ف ٝريف غٕطب
دٔ/ؼّبد ِظٍِ َٛسّذ
د/أزصبر اثٛاٌغيػ اٌسظيٕٝ
ئدران األثبء ٌدٛدح زيبح أغفبٌ ُٙثبٌزؼٍيُ األطبط ٝاٌذيٓ يؼبٔ ِٓ ْٛظؼف اٌظّغ ِظزخذِيٓ
2112/11/12
دٔ/ؼّبد ِظٍِ َٛسّذ
ِظبػذاد طّؼيخ
ا.د /الجبي فزر هللا اٌشبفؼٝ
 2112/2/17د ٌٌٗٛ/ػجذ اٌ٘ٛبة ػجذ اٌؼبغٝ
اٌؼاللخ ثيٓ اٌّؼزفخ اٌصسيخ ٚاٌظٍٛويبد اٌّؼشسح ٌٍصسخ ٌٍّظٕيٓ ثّذيٕخ غٕطب
دٍٙٔ/خ طؼيذ ِسّٛد اطّبػيً
أ.د/طبِيخ اثزا٘يُ خبرْٛ
ربثيز اٌزؼٍُ اٌذار ٝػٍٚ ٝػٚ ٝاردب٘بد غالة اٌّؼٙذ اٌفٌٍٕ ٝزّزيط ٔس ٛاٌزؼزف ػٍ ٝاٌؼٕف
2112/1/15
د/طّيزح اٌظيذ اٌّشيٓ
ظذ اٌّزاٖ

ثبٔيب ً اٌذوزٛراٖ  :ـ
َ
1

اطُ اٌطبٌت
طبِيخ اثزا٘يُ ثزوخ

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ

ربريخ اٌزظديً

رأثيز اٌزذٌيه االٔؼىبطٌٍ ٝمذَ ِغ اٌؼالج اٌذٚائ ٝػٍ ٝاالٌُ ٚخٛدح اٌسيبٖ ثيٓ وجبر اٌظٓ اٌذيٓ
يؼبٔ ِٓ ْٛخشٔٛخ اٌّفبصً

2112/7/16
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اإلشزاف
ا.د/الجبي فزر هللا اٌشبفؼٝ
ا.د/زٕبْ ِسّذ اٌظؼذٔٝ
د/أزصبر اثٛاٌغيػ اٌسظيٕٝ
د/طّيزح اٌظيذ اٌّشيٓ

أٚالً اٌّبخظزيز  :ـ
َ

اطُ اٌطبٌت

1

خٙبد رِعبْ اثزا٘يُ زّٛد

2

صفبء ػجذ اٌدٛاد دطٛل ٝوظبة

قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية
ربريخ اٌزظديً

اإلشزاف
ا.د/ػصّذ ِسّذ خّيؼٝ

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ
اٌعغٛغ ٚاطززاريديبد اٌزىيف ثيٓ اِٙبد االغفبي اٌّزٛاخذيٓ ثٛزذح اٌؼٕبيخ اٌّزوشح ٌسذيثٝ
اٌٛالدٖ

2112/3/12

د/طّز ِجزٚن ػجذ اٌظالَ إٌسزاٜٚ

رأثيز رمٕيخ ثٕظٌ ْٛإلطززخبء ػٍ ٝاٌمٍك ٌٍّزظ ٝاٌخبظؼيٓ ٌٍغظيً اٌذِٜٛ

2112/3/12

د٘/بٌخ ازّذ اٌظبيض
أ.د/وّبي ِسّذ ػىبشٗ
د/طٛساْ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌغفبر

ثبٔيب ً اٌذوزٛراٖ  :ـ
َ
1

اطُ اٌطبٌت
صبرح ػجذ هللا ػجذ اٌدٍيً

ػٕٛاْ اٌزطبٌخ

ربريخ اٌزظديً

رأثيز ثزٔبِح رذريجٌ ٝزؼشيش اٌّٙبراد االخزّبػيخ ػٍ ٝاالػزاض اٌظٍجيخ ٌّزظ ٝاٌفصبَ

2112/2/12
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اإلشزاف
د/سثيذح ػجذ اٌدٛاد اٌشزيف
د/ايبد طيف اٌيشي
أ.د/ازّذ ػجذ اٌززّٓ ِجبرن

