جامعت طنطا
اإلدارةالعامت لمركزالمعلوماث
والتوثيق ٚكعُ ارقبم اٌمواه

كٌيً
هٍبئً اٌّبعَزيو ٚاٌلوزٛهاٖ

الممنوحت
للعام الجامعى

1029/1028

1

إعداد  /إدارةالتوثيق والمكتبت
إصدار  /إدارةالنشر

"دليـ ـ ـ ـ ـل رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة"
للعام الجامعي 1029/1028
إعداد  /إدارة التوثيق والمكتبة

باإلشتراك مع  /اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إصدار /إدارة النشر

2

كلمـة
الظيد ألاطتاذ الدكتوز /مجدى عبد السؤوف طبع

زئيع الجامعة
في إطاز إهتمـا اامعـة طا ـا لعمليـة البلـل العلمـ الفـإ ى ـدف إ ـ ـو
ذ
اإلاعلومــاا المشمــة للبــاال ا والدازطـ ا واطــتمساز ا للــدوز الــرا ــو ـ يــا اا
الجامعة من دعيم ل مب الدزاطاا العليا وإمدا هم كل ما يلتااوا إلي من ياناا و س علي م طبل البلل.
ومن ما لـ الـدوز اإلااـوا ـاة ازع العامـة إلاسكـص اإلاعلومـاا والتوديـ كااـد التـساي ا الفـإ تـد ةمـدا البـاال ا ا لـة
اإلاتضماة لكل ما هو اديد يظعدن أا أ د " ليل زطائل اإلاااظت والدكتوزاه اإلاماواة لعا  8106/8105الـرى امـ
إعدا ه إ ازع التودي واإلاكتبة التعاوا مع ؤلا ازع العامة للدزاطاا العليا والبلوث و ام إصدازه إ ازع النتس.
مع خال ــص أماي ـ ــات . . . .

زئيع الجامعة
أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع

3

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 واندكخوزاِ انًًُوحت نعاو  2019/2018انرى قايج بإعدادِ إدازة انخوثيق وانًكخبت
بانخعاوٌ يع اإلدازة انعايت نهدزاساث انعهيا وانبحود وقايج بإصدازِ إدازة انُشس 0

يع خانص أيُياحي 0
أ0د /يصطفي انشيخ
َائب زئيس انجايعت نهدزاساث انعهيا وانبحود

انقائى بأعًال

4

ليل زطائل اإلاااظت والدكتوزاه اإلاماواة جامعة طا ا للعا الجامعي 8106/8105
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ؤلاشساف العا
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ؤلاشساف التافيرا
ألاطتاذ /أامد زشا شلبإ

أم ا عا الجامعة
إعدا وكتا ة و نظي

 :إ ازع التودي واإلاكتبة
مع لياا :ؤلا ازعالعامة إلاسكص اإلاعلوماا والتودي

5

ؤلاصداز :إ ازع النتس
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وٍيخ اٌزّويغ

8

قسم إدارة الخدمات التمريضية
أٚآلً اٌّبعَزيو  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

اٌزقظض

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ

ربهيـ إٌّؼ

1

ايّبْ فيظً عجلاٌغٍيً عجلاٌٌّٝٛ

ربصيو َِز ٜٛاٍزقلاَ اٌّّوػبد ٌؾمٛق اٌزّويغ عٍ ٝوفبءر ُٙاٌناريخ

6112/6/62-66

6

ايّبْ ِؾّل عٍ ٝعجلاٌؾّيل ؽَٓ

ربصيو ثؤبِظ اكاهح اٌىٛاهس اٌلافٍيخ عٍِ ٝعٍِٛبد ِٙٚبهاد ٘يئخ اٌزّويغ

6112/6/62-62

2

رٙبٔ ٝاٌَيل عجلإٌج ٝفّيٌ

اٌعٛاًِ اٌّؤصوح عٍ ٝؽؼٛه ٘يئخ اٌزّويغ ٌجواِظ اٌزلهيت أصٕبء اٌقلِخ

6112/11/62

4

عٙبك عجلاٌعظيُ عجلاٌّغيل هػٛاْ

اٌزّىيٓ ثبٌعًّ ٚصمبفخ ٍالِخ اٌّوػٌ ٝل٘ ٜيئخ اٌزّويغ

6112/2/21-21

5

ؽٕبْ ِؾّٛك اٌجلهٜ

عٛكح اٌجٕيخ اٌزؾزيٗ ٌَّزشف ٝإٌّشب ٜٚاٌعبَ ثيٓ ٘يئخ اٌزّويغ

6112/6/62-62

اٌعاللخ ثيٓ إٌّبؿ اٌزٕظيّٚ ٝاالؽزواق اٌٛظيفٌٙ ٝيئخ اٌزّويغ

6112/11/62

ِعٛلبد االشزوان ف ٝاٌزعٍيُ اٌَّزّو ِٓ ٚعٙخ ٔظو فويغبد ِوؽٍخ
ثىبٌٛهي ًٛاٌزّويغ

6112/16/21

اٌعاللخ ثيٓ كٚه ٘يئخ اٌزّويغ ف ٝرعٍيُ اٌّويغ ٚهػب اٌّوػٝ

6112/11/62
6112/6/62-62

6

هأيب اؽّل اٌَيل اٌّظوٜ

2

ٍبٌ ٝعجلإٌّغِ ٝظطفِ ٝؾّل

2

ٍّبػ ؽَٕيٓ فزؾ ٝاٌليت

2

ٍّبػ عجلاٌفزبػ اؽّل ِؾّٛك

كٚه ِٛعٙبد االِزيبى فالي ٍٕخ االِزيبى ف ٝاٌزّويغ

11

ٌّيبء اؽّل ِؾّل اثٛرغبه

اٌميبكح اٌزؾٛيٍيخ ٚعاللزٙب ثبٌوػب اٌٛظيفٌٍّّ ٝوػبد

6112/6/62-66

11

ِويُ عجلاٌعييي اٌَيل شعجبْ

اٌّشبوً اٌظؾيخ اٌّظبؽجخ ٌٍٕٛثيزغيخ اٌٍيٍيخ ف ٝاٌعٕبيبد اٌّوويح ٚرعبْٚ
اٌّّوػبد ف ٝاٌعًّ

6112/11/62

9

اإلشواف
ك /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك
ك  /اًِ ؽّل ٜعٛع اث ٛهِؼبْ
ك /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك
ك  /طفبء ِؾّل اٌلِوكاُ
ك /طفبء عجلإٌّعُ ىا٘واْ
كٍّ /و ؽَٕ ٝاؽّل غليوٜ
ك  /وويّخ اؽّل اٌَيل
ك  /طفبء ِؾّل اٌلِوكاُ
ك  /اًِ ؽّل ٜعٛع اثٛهِؼبْ
كٍّ /و ؽَٕ ٝاؽّل غليوٜ
ك  /وويّخ اؽّل اٌَيل
ك  /طفبء ِؾّل اٌلِوكاُ
ك  /اًِ ؽّل ٜاثٛهِؼبْ
ك  /وويّخ اؽّل اٌَيل
ك  /اًِ ؽّل ٜاثٛهِؼبْ
ك /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك
ك٘ /جٗ وّبي عجيل
ك /طفبء عجلإٌّعُ ىا٘واْ
ك  /غبكح ِؾّل ؽّٛكح
ك ٘ /جٗ وّبي عجيل
ك  /طفبء عجلإٌّعُ ىا٘واْ
ك  /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك
ك  /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك
ك  /اًِ ؽّل ٜعٛع اثٛهِؼبْ

16

ِشيوح ِؾّل اٌَيل اثوا٘يُ

6112/4/21

كهاٍخ ٍٍٛويبد اٌوعبيخ ٌل ٜاٌٙيئخ اٌّعبٔٚخ ٚاالٔلِبط االوبكيٌٍّ ٝطالة

ك  /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك
ك ٚ /الء ِظطف ٝعيل

صبٔيب ً اٌلوزٛهاٖ  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

1

ايّبْ عجلاٌؾّيل ِؾّل ِؾّل شعٍٗ

6

هؽبة عجلإٌّعُ ِؾّل اثٛشب٘يٓ

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ
فبعٍيخ ثؤبِظ اٌزعٍيُ اٌنار ٝاٌّٛعخ ٌزؾَيٓ اٌىفبءاد االكاهيخ ٌل ٜؽالة
اٌّعٙل اٌفٌٍٕ ٝزّويغ

اٌزقظض

ربهيـ إٌّؼ
6112/2/21-62

ربصيو رطجيك ثؤبِظ االشواف اٌعٌٍّ ٝوئيَبد اٌزّويغ ثَّزشف ٝؽٕطب
اٌزعٍيّ ٝاٌعبٌّٝ

6112/2/21-62

2

ى٘ٛه موويب اٌَعيل اؽّل

للهاد اٌزعٍيُ االوٍيٕيىٌٍٙ ٝيئخ اٌّعبٔٚخ ألعؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ثىٍيخ اٌزّويغ
ثعل ثؤبِظ رلفٍٝ

6112/6/62-62

4

ٍٙبَ عٍِ ٝؾّٛك عٍٝ

فبعٍيخ ثؤبِظ عٓ اٌزغنيخ اٌواععخ اٌزميّيخ ألكاء اٌطالة عٍِ ٝعٍِٛبد
ِّٚبهٍبد ِعيلاد اٌزّويغ

6112/2/21-62

أٚآلً اٌّبعَزيو :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

1

فليغخ ٔبطلٛٔ ٜػ

6

ٍّو ِؾّل ٍعيل اٌّظوٜ

2

ٍٙو ٚطفِ ٝؾّٛك عطيخ ٍِيىٗ

4

ِشيوح ِز ٌٝٛاٌَيل ٔظبه

اإلشواف
ا.ك /فؤاكح ِؾّل شعجبْ
ك  /وويّخ اؽّل اٌَيل
ا.كٍٙ /بَ اثوا٘يُ ؽّٛكٖ
ك  /طفبء عجلإٌّعُ ى٘واْ
ك  /طفبء ِؾّل اٌلِوكاُ
ا.ك /فؤاكح ِؾّل شعجبْ
ك  /أَ أثوا٘يُ عٍ ٝاٌٍّيغٝ
ك ٍّ /و ؽَٕ ٝغليوٜ
ا.ك /فؤاكح ِؾّل شعجبْ
ك  /هػب عجلاٌفزبػ اثٛعبك

قسم تمريض األطفال
عٕٛاْ اٌوٍبٌخ
ربصيو ثوٚرىٛي اٌعٕبيخ اٌّملَ ٌٍّّوػبد عٓ اٌزؾىُ ف ٝاٌّؼبعفبد ثعل اٌعٍّيخ
اٌغواؽيخ ٌألؽفبي اٌّظبثيٓ ثبالؽٍيً اٌزؾزٝ
ربصيو رضميف طؾٌ ٝالِٙبد عٓ ٍٛء ِعبٍِخ اؽفبٌ ٓٙعٍ ٝؽلٚس اٌزٙليلاد
االِٕيخ اصٕبء االلبِخ ثبٌَّزشفٝ
اكهان ِّٚبهٍبد اٌّّوػبد رغبٖ اٌّشبوً اٌظؾيخ اٌّظبؽجخ ٌالؽفبي
اٌّظبثيٓ ثبٌنئجخ اٌؾّواء
رأصيو رعٍيُ اٌيِالء اٌَّبٔل عٍِ ٝعٍِٛبد ِٙ ،بهاد ٚاٌضمخ ثبٌٕفٌ ٌطالة اٌّلاهً
اٌضبٔٛيخ اٌفٕيخ ٌٍزّويغ رغبٖ اٌعٕبيخ اٌزّويؼيخ ٌؾليض ٝاٌٛالكح ف ٝاٌؾؼبٔخ

10

اٌزقظض

ربهيـ إٌّؼ
6112/1/21-62
6112/ 4/ 21
6112/6/62-62
6112/11/62

اإلشواف
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك  /طجبػ ِؾّل اٌَيل شوشٛه
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك  /طجبػ ِؾّل اٌَيل شوشٛه
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك  /اؽّل عجلاٌجبٍؾ اث ٛاٌعي
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
كٔ /غفخ ؽبفع فوط

5

ٔغبح اٌؾَيِٕ ٝؾّل ثىو

6

َٔويٓ اٌَيل ِؾّل شب٘يٓ

2

ٚالء عبؽف ِؾّل شوف

ربصيو ثؤبِظ رلهيت اٌّٙبهاد االعزّبعيخ عٍ ٝرؾَيٓ اؽزواَ اٌناد ثيٓ
االؽفبي ف ٍٓ ٝاٌزعٍيُ االثزلائٝ

6112/4/21

رأصيو رضميف طؾ ٝاهشبكٌ ٜطبٌجبد اٌزّويغ اٌّوا٘مبد عٍِ ٝعٍِٛبرٚ ُٙاٌؾبٌخ
اٌغنائيخ ٌٍزؾىُ ف٘ ٝشبشخ اٌعظبَ األٌٚيخ
ربصيو اعطبء اٌَىوٚى ٚاٌزمّيؾ عٍ ٝاالالَ إٌبرغخ ِٓ فزبْ االؽفبي اٌنوٛه ؽليضٝ
اٌٛالكح

6112/11/62
6112/6/62-62

ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك ِ /وفذ ؽَٕ ٝشٍجٝ
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك /آِبي ِؾّل اٌيفزبٜٚ
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك  /طجبػ ِؾّل اٌَيل شوشٛه

صبٔيب ً اٌلوزٛهاٖ  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

اٌزقظض

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ

ربهيـ إٌّؼ

1

افالص عجلاٌَالَ طمو اٌّييٓ

رطجيك ثؤبِظ رعٍيٌٍّ ٝطالة اٌّوا٘ميٓ عٓ ِشبوٍ ُٙاٌظؾيخ ٚربصيو٘ب عٍ ٝاكائُٙ
االوبكيّٝ

6112/2/21-66

6

اًِ اثٛاٌعيَ عجلاٌوؽّٓ ئٌٛ

ربصيو اٍزقلاَ َِبه اوٍيٕى ٝعٍ ٝإٌزبئظ اٌَويويخ ٌالؽفبي ؽليض ٝاٌٛىلح اٌّظبثيٓ
ثّزالىِخ اٌؼبئمخ اٌزٕفَيخ

6112/2/21-62

2

هأيب عجلإٌجِ ٝؾّل عجلاٌعبي عالَ

ربصيو ؽويمخ رشزيذ االٔزجبٖ عٍ ٝاٌزؾىُ ف ٝاالٌُ ٌالؽفبي اٌنيٓ يزٍم ْٛاٌعالط اٌىيّبئٝ
 --االشعبعٝ

6112/6/62-62

4

ىيٕت اٌَيل ؽبفع اٌَيل

ربصيو رمٕيخ رشزيذ االٔزجبٖ االيغبثِ ٝمبثً اٌٍَج ٝعٍ ٝاٌزؾىُ ف ٝاالٌُ اٌّظبؽت
ٌالعواءاد اٌزّويؼيخ اٌّقزولخ ألَٔغخ االؽفبي ف ٍٓ ٝاٌّلهٍخ

6112/2/21-62

5

ٍٙيو اثٛاٌيييل اثٛاٌيييل اٌشٝٔٛ

ربصيو رطجيك االهشبكاد اٌّٙبهيخ عٓ افطبء اعطبء اٌلٚاء عٍ ٝاكاء اٌّّوػبد فٝ
ٚؽلح اٌعٕبيخ اٌّوويح ٌالؽفبي ؽليض ٝاٌٛالكح

6112/6/62-62

6

ِٙب اثوا٘يُ فٛكٖ اٌعشو ٜفٛكٖ

ربصيو رلٌيه اٌجطٓ اٌعالع ٝعٍ ٝرؾًّ اٌزغنيخ ٌالؽفبي اٌّجزَويٓ

6112/2/21-62

2

٘جخ اثوا٘يُ ِؾّل عٍ ٝاثوا٘يُ

ربصيو ثؤبِظ اٌزلهيت اٌزعٍيٌٍّ ٝعالط اٌطجيعٌٍ ٝظله عٍ ٝاكاء اٌّّوػبد ٚإٌزبئظ
اٌَويويخ ٌالؽفبي فالي إٌَخ اال ِٓ ٌٝٚاٌعّو اٌّظبثيٓ ثّشبوً اٌزٕفٌ اٌَفٍ ٝفٝ
اٌعٕبيخ اٌّوويح ٌالؽفبي

6112/2/21-62

2

٘جٗ ِؾّل ِؾّل عجلاٌوؽّٓ

رطجيك ِعبييو اٌعٕبيخ اٌزّويؼيخ ٌالؽفبي اٌنيٓ يقؼعٌ ْٛزقليو االٍٕبْ

6112/2/21-62

2

يبٍّيٓ عجلإٌجِ ٝؾّل غويت

ربصيو رطجيك ثؤبِظ رعٍيّ ٝعٍِ ٝعٍِٛبد ِّٚبهٍبد اٌّّوػبد ٌٍعٕبيخ ثبالؽفبي

6112/2/21-62

11

اإلشواف
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ا.كٍ /عبك اؽّل شب٘يٓ
كٔ /غفخ ؽبفع فوط
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ا.ك /ؽبِل ِؾّل اٌشولبٜٚ
ا.ك /طجبػ ِؾّل اٌَيل
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ك  /عالء ِؾّل ِؾّل ِبهيخ
ك  /اِيوح ِؾّل ٍعل ِؾّل
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ا.كِ /ؾّٛك اؽّل اٌعفيفٝ
ا.ك /اثزَبَ ِؾّل اٌَيل
ا.ك /ؽبِل ِؾّل اٌشولبٜٚ
ك  /اِيوح ِؾّل ٍعل ِؾّل
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ا.ك /عجلاٌوؽّٓ اٌّشل
ا.ك /ؽٕبْ ِؾّل اٌَعلٔٝ
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ا.ك /عجلاٌوؽّٓ اٌّشل
ك  /طجبػ ِؾّل شوشٛه
ا.ك /هؽّخ ٍٍيّبْ ثٙغذ
ا.ك /فبؽّخ عجلإٌّعُ اؽّل إٌٙلاٜٚ
ا.ك /اثزَبَ ِؾّل اٌَيل

ا.ك /فبٌل ؽٍعذ ِؾّل
ك  /اِيوح ِؾّل ٍعل ِؾّل

اٌّظبثيٓ ثبٌّزالىِخ اٌىٍٛيٗ

قسم تمريض األمومة والنساء والوالدة
أٚآلً اٌّبعَزيو  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

1

كعبء ٍّيو اثٛاٌيييل اٌقٛاعخ

6

ٍٙيو ِؾّٛك عجلاٌؾّيل ِؾّٛك

2

ِٕبه عّبي ِؾّل عٍ ٝعجلهللا

4

ِِٕ ٝؾّل عّعخ عجلاٌعبي

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ
ربصيو رٕفين ثؤبِظ رعٍيّ ٝعٓ اٌوعبيخ ِبثعل اٌٛالكح ِجبشوح عٍِ ٝعٍِٛبد
ِّٚبهٍبد اٌّّوػبد

اٌزقظض

ربهيـ إٌّؼ
6112/2/21
6112/16/21

اٌعاللخ ثيٓ االٔفغبه اٌّجىو ٌغيت اٌّيبح ٚإٌزبط عٍ ٝاالَ ٚؽليض ٝاٌٛالكح
اٌعاللخ ثيٓ اٌّعزملاد اٌظؾيخ ٚاٌعٕبيخ اصٕبء اٌلٚهح اٌشٙويخ ثيٓ فزيبد
اٌّلاهً اٌضبٔٛيخ
اٌعاللخ ثيٓ اٌّعٍِٛبد ٚاٌٍَٛويبد اٌظؾيخ ثيٓ اٌَيلاد اٌّزيٚعبد فٍٓ ٝ
االٔغبة رغبٖ ٍٚبئً رٕظيُ اٌؾًّ اٌطبهئخ

6112/2/21-66
6112/2/21-66

اإلشواف
ا.كِٕ /بي ؽَٓ اؽّل
ك ِٕ /به ىو ٝاٌٌٛيٍٝ
ا.كِٕ /بي ؽَٓ اؽّل
ك  /عيح فؤاك االكُ٘
ا.كِٕ /بي ؽَٓ اؽّل
ك ِٕ /بي عجلهللا ٍيل اؽّل عب٘يٓ
ا.كِٕ /بي ؽَٓ اؽّل
ك  /عٍيخ ِؾّل اٌوفبعٝ

صبٔيب ً اٌلوزٛهاٖ  :ـ
َ
1

اٍُ اٌطبٌت
شيّبء ِؾّل ىوِ ٝؾّل ٘بشُ

اٌزقظض

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ
ربصيو اٌعالط إٌّعىٌ عٍ ٝاٌزؾىُ ف ٝعَو اٌطّش اال ٌٝٚثيٓ ؽبٌجبد وٍيخ
اٌزّويغ

12

ربهيـ إٌّؼ
6112/6/62-62

اإلشواف
ا.كِٕ /بي ؽَٓ اؽّل
ك ٔ /فوريز ٝؽَٓ ىوٝ
ك  /عيح فؤاك االكُ٘

قسم تمريض باطني وجراحي
أٚآلً اٌّبعَزيو  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

اٌزقظض

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ

ربهيـ إٌّؼ

1

أٍّبء وّبي أؽّل الشيٓ

ربصيو ثؤبِظ رعٍيٌّّّ ٝوػبد اٌعظبَ عٍ ٝإٌزبئظ اٌَويويخ ٌٍّوػ ٝاٌنيٓ
يقؼع ْٛإلعبكح اطالػ اٌوثبؽ اٌظٍيج ٝاالِبٌٍِ ٝووجخ

6112/2/21

6

هأيب عّبي عجبً اٌغٕلٜ

ربصيو اٌزلفً اٌزّويؼ ٝعٍ ٝإٌزبئظ اٌَويويخ ٌٍّوػ ٝاٌقبػعيٓ ٌٍمَطوح اٌّقيخ

6112/2/21-21

2

ٍبهح اؽّل ِؾّل أٛه

اٌعاللخ ثيٓ ِعٍِٛبد َِٚز ٜٛلٍك اٌّوػ ٝاٌقبػعيٓ ٌّٕظبه اٌغٙبى اٌٙؼّٝ
اٌعٍ ٜٛثَّزشف ٝؽٕطب اٌغبِعٝ

6112/6/62-62

4

عفبف ؽّيٖ ِؾّل اٌغويت

اٌزياَ ِوػ ٝاٍزَمبء اٌجطٓ رغبٖ اٌوعبيخ اٌزّويؼيخ

6112/5/62

5

عٍيبء ٚؽيل ِؾّل اٌظعيلٜ

ربصيو رطجيك ثوٚرٛوٛي اٌوعبيخ اٌزّويؼيخ عٍ ٝاٌّؼبعفبد اٌٛهيليخ اٌطوفيخ
ٌٍّوػ ٝاٌقبػعيٓ ٌٍعالط اٌىيّبٜٚ

6112/6/62-66

صبٔيب ً اٌلوزٛهاٖ  :ـ
ال يٛعل
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اإلشواف
ك  /اِبٌٔ ٝطف ٝعجلاٌعييي
ك ِٕ /يوح ثَي ٝٔٛاٌشيّٝ
ك  /عٍِ ٝؾّٛك عّواْ
ا.ك /اٌَيل عٍِ ٝؾّل ربط اٌليٓ
ك ِٕ /يوح ثَي ٝٔٛاٌشيّٝ
ك  /اِبٔ ٝوّبي ِؾّل عجلهللا
ا.ك /عفبف عجلاٌعييي ثظً
ا.كِ /ؾّٛك فبهٚق ٍٍيُ
ك ٘ /جٗ عٍ ٝىيٓ اٌعبثليٓ
ك  /اَ اثوا٘يُ عٍ ٝاٌَبعٝ
ك ِٕ /يوح ثَي ٝٔٛاٌشيّٝ
ا.كٍٙ /بَ اؽّل عجلاٌؾ ٝعجلاٌغٛاك
ك  /عالء ِؾّل ِبهيخ
ك  /هشب اٌَيل اؽّل

قسم تمريض صحة المجتمع
أٚآلً اٌّبعَزيو  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

1

اٍواء طالػ عجلاٌواىق ثالي

6

كعبء َِعل فؼو طيبَ

2

عيح عجلاٌعييي ِؾّل اٌلهيٕٝ

4

عيح ِظطف ٝؽٍّ ٝاٌَيل

5

عيييح اٌَعيل اثوا٘يُ هعت

6

٘يبَ عجلاٌجبٍؾ ِؾّٛك عجلاٌعبي

2

٘يبَ ِؾّل عجلاٌواىق ٍعل

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ
ِعٍِٛبد ٚارغب٘بد االِٙبد رغبٖ االوزشبف اٌّجىو ٌفمل اٌَّع ٌل ٜاؽفبٌٓٙ
فالي إٌَخ اال ِٓ ٌٝٚاٌعّو
اٌعاللخ ثيٓ االؽزواق إٌفٌَّ ٝملِ ٝاٌوعبيخ االٍويخ ٚلبثٍيخ ؽلٚس ٍٛء
اٌّعبٍِخ ٌىجبه آٌَ
ِعٍِٛبد ٚارغب٘بد ِّٚبهٍبد اٌّّوػبد عٓ اٌّّبهٍبد اٌمبئّخ عٍٝ
اٌجوا٘يٓ ثقظٛص اٌوعبيخ اٌظؾيخ االٌٚيخ فِ ٝليٕخ ؽٕطب
االالَ اٌعؼٍيخ اٌٙيىٍيخ اٌّورجطخ ثبٌعًّ ثيٓ ِعٍّ ٝاٌّلاهً ٚاٍزواريغيبرُٙ
ٌٍزىيف ِعٙب
اكهان اٌطٍجخ اٌّوا٘ميٓ ٌٍّقبؽو اٌظؾيخ ٌٍٛبئً اٌزٛاطً االعزّبع ٝثّليٕخ
ؽٕطب

اٌزقظض

ربهيـ إٌّؼ
6112/2/21-62
6112/1/21-62
6112/11/62-66

6112/6/62-66
6112/16/21

اٌعاللخ ثيٓ االلبِخ اٌطٛيٍخ ف ٝكٚه إٌَّيٓ عٍ ٝعٛكح اٌؾيبح ٌل ٜوجبه آٌَ

6112/ 4/ 21

ربصيو ّٔٛمط اٌزعٍُ اٌنار ٝعٍِ ٝعٍِٛبد ِّٚبهٍبد اٌفويك اٌظؾ ٝعٓ
االِواع إٌبرغخ ِٓ رٍٛس اٌّيبح

6112/11/62

14

اإلشواف
ا.ك /اِبي ِؾّل اٌيفزبٜٚ
ك  /فبؽّخ اٌَيل ٍٍيّبْ
ك  /ؽٕبْ اثوا٘يُ اث ٛاٌغّيٍيٓ
ك  /هثيعخ عجلهثخ ِؾّل
ك  /أزظبه اث ٛاٌغيؾ اٌؾَيٕٝ
ك  /ؽٕبْ اثوا٘يُ اث ٛاٌغّيٍيٓ
ك ٔ /غ ٜٛاث ٛعيشخ
ك  /ؽٕبْ اؽّل اث ٛاٌغّيٍيٓ
ك  /فبؽّٗ اٌَيل ٍٍيّبْ
ك  /ؽٕبْ اثوا٘يُ اث ٛاٌغّيٍيٓ
ك ٍ /بِيخ اثوا٘يُ فبرْٛ
ك  /أزظبه اث ٛاٌغيؾ اٌؾَيٕٝ
ك ٔ /غ ٜٛعٍ ٝاث ٛعيشخ
ك  /أزظبه اث ٛاٌغيؾ اٌؾَيٕٝ
ك ٔ /عّبد ِظٍِ َٛؾّل

صبٔيب ً اٌلوزٛهاٖ  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

اٌزقظض

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ

ربهيـ إٌّؼ

1

ايّبْ يٍٛف عٍ ٝعٛع اٍّبعيً

ربصيو ثؤبِظ اٌزضميف اٌظؾ ٝعٍِ ٝعٍِٛبد ِّٚبهٍبد االِٙبد اٌويفيبد عٓ
اٌزواوِٛب اٌَّججخ ٌٍعّ ٝثيٓ اؽفبٌُٙ

6112/6/62-62

6

ٍبهٖ ِؾّل اؽّل اٌغّبي

ربصيو ثؤبِظ رعٍيّ ٝعٍ ٝاٌزٛاطً االٍوٌٍّّ ٜوػبد ثّواوي هعبيخ االِِٛخ
ٚاٌطفٌٛخ ثّليٕخ ؽٕطب

6112/6/62-62

2

طجبػ فبهٚق عجلإٌّعُ ؽنيفخ

ربصيو ثؤبِظ رعٍيّ ٝعٍِ ٝعٍِٛبد ٚارغب٘بد ِّٚبهٍبد رالِين ِلاهً اٌزعٍيُ
االعلاك ٜرغبٖ اكِبْ اٌّقلهاد

6112/2/21-62

4

طبثويٓ عبثو عجلاٌعييي ٘الي

ربصيو رلفً رضميف طؾٌ ٝالِٙبد عٓ اٌغناء االِٓ الؽفبٌٓٙ

6112/2/21-21

5

ٕ٘ل هػب عٍ ٝلطت اٌمَؾ

ربصيو ثؤبِظ اٌزلفً اٌزعٍيٌّّٕ ٝع اٌعٕف االٍو ٜثيٓ اٌّوا٘مبد

6112/6/62-62

15

اإلشواف
ا.ك /ثَّٗ عيد عٛيل
ك ٌ /طيفٗ ِؾّٛك فٛكح
ك  /ؽٕبْ اث ٛاٌغّيٍيٓ اثوا٘يُ
ك ٍّ /يوح اٌَيل اٌّييٓ
ا.ك /الجبي فزؼ هللا اٌشبفعٝ
ك  /أزظبه اث ٛاٌغيؾ
ك  ٌٌٗٛ /عجلاٌ٘ٛبة عجلاٌ٘ٛبة
ا.كٌ /طيفٗ ِؾّٛك فٛكح
ك  /فبؽّٗ اٌَيل ٍٍيّبْ
ا.كٌ /طيفٗ ِؾّٛك فٛكح
ا.ك /اعالي عجلاٌَالَ
ك  /أزظبه اثٛاٌغيؾ ِؾّل
ا.كٌ /طيفٗ ِؾّٛك فٛكح
ك  /أزظبه اثٛاٌغيؾ
ك ٍ /بِيخ اثوا٘يُ فبرْٛ

قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية
أٚآلً اٌّبعَزيو  :ـ
َ

اٍُ اٌطبٌت

1

طبهح عجلهللا عجلاٌغٍيً عجلاٌعبي

6

عجلاٌَالَ ِؾّٛك كٚيلاه

عٕٛاْ اٌوٍبٌخ
اٌعاللخ ثيٓ ٚطّخ اٌّوع إٌفَٚ ٝعٛكح اٌؾيبح ٌّملِ ٝاٌوعبيخ ِٓ االٍوح
ٌٍّوػ ٝإٌفَييٓ
اٌجظيوح ٚعاللزٙب ثبٌٛطّخ اٌناريخ َِٚز ٜٛاالًِ عٕل ِوػ ٝاٌفظبَ

صبٔيب ً اٌلوزٛهاٖ  :ـ
ال يٛعل

16

اٌزقظض

ربهيـ إٌّؼ
6112/11/62
6112/1/21-62

اإلشواف
كِ /وفذ ؽَٕ ٝشٍجٝ
ك /شيويٓ ِؾّل اثٛاٌيييل
ك  /عظّذ ِؾّل عّيعٝ
ك  /شيويٓ ِؾّل اثٛاٌيييل
كٍٛ/ىاْ عجل إٌّعُ عجل اٌغفبه

