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 انضُزح انذارُخ

 نُٛا صثاس يتٙ عثذهللا عثذٔ فشٚذج -االصى انزثبعٍ وانهقت :

 2:93صُح      21شٓش      23ٕٚو   -ربرَخ انًُالد :

 يتزٔرح -انحبنخ انزوجُخ :

 ال ٕٚرذ    -;عذد األوالد 

 يضٛضٛح  -انذَبَخ :

 تأْٛم اصاتاخ تذَٛح / نٛالح تذَٛح -انزخصص :

 تذسٚضٛح -انىظُفخ :

 دكتٕس اصتار يضاعذ -ذرجخ انعهًُخ :ان

لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهوٕو انشٚاظوح/ كهٛوح انتشتٛوح االصاصوٛح/ انزاي وح  -عُىاٌ انعًم :

 انًضتُصشٚح

   -انهبرف انُقبل :

    -انجزَذ االنكززوٍَ :

 انًؤهالد انعهًُخ  -أوالً :

 انزبرَخ انكهُخ انجبيعخ انذرجخ انعهًُخ

 3116 - 3115 تشتٛح االصاصٛحان انًضتُصشٚح ثكبنىرَىس

 9/5/3119 انتشتٛح االصاصٛح انًضتُصشٚح يبجضزُز

 28/23/3124 انتشتٛح االصاصٛح انًضتُصشٚح دكزىراِ

    دثهىو عبنٍ

 

 انزذرج انىظُفٍ -ثبَُبً :

 إنً -انفززح يٍ  انجهخ انىظُفخ د

 يذستح ان اب 1
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاظح / كهٛح 

 ٛح األصاصٛح /انزاي ح انًضتُصشٚحانتشت
3116 -3119 

 يذسس يضاعذ 2
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاظح / كهٛح 

 انتشتٛح األصاصٛح /انزاي ح انًضتُصشٚح
3119 – 3124 

 يذسس 3
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاظح / كهٛح 

 انتشتٛح األصاصٛح /انزاي ح انًضتُصشٚح
3125 – 3128 

 اعذاصتار يض 4
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاظح / كهٛح 

 انتشتٛح األصاصٛح /انزاي ح انًضتُصشٚح
 نضذ االٌ -3128
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 انزذرَش انجبيعٍ -ثبنثبً :

 إنً -انفززح يٍ  انجبيعخ انكهُخ( –انجهخ )انًعهذ  د

 نضذ اٌٜ – 3117يٍ  انًضتُصشٚح كهٛح انتشتٛح األصاصٛح 1

 

 صُخ انزٍ قًذ ثزذرَضهب انًقزراد انذرا -راثعبً :

 انضُخ انًبدح  انقضى د

1 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 3117 انزًُاصتك االٚماعٙ

2 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 ٔنضذ االٌ 3119يٍ  شاألٚشٔتٛك

3 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 ٔنضذ االٌ 3124يٍ  اصاتاخ تذَٛح

4 
نثذَٛح ٔعهٕو لضى انتشتٛح ا

 انشٚاظح
 3124 كشج انٛذ

5 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 3126 كشج انطائشج

6 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 :311 انضاصح ٔانًٛذاٌ

7 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 3119 رًُاصتك ارٓزج

8 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 ٔنضذ االٌ 3125 انهٛالح انثذَٛح

9 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 3125 انضثاصح

 3131-:312- 3126 انتشتٛح انضشكٛح لضى سٚاض االغفال 11

11 
لضى انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 انشٚاظح
 3127 يشاْذج
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 ) األطبرَح . انزصبئم ( انزٍ أشزفذ عهُهب -خبيضبً :

 

 ضُخان انقضى أصى األطزوحخ أو انزصبنخ د

2 

تاحٛش تًشُٚاخ تذَٛح ٔصشكٛح 

خاصح يصاصثح نُظاو غزائٙ 

فٙ ت ط انمذساخ انثذَٛح 

ٔانضشكٛح ٔانٕظٛفٛح نُزالء 

 دٔس سعاٚح انًضٍُٛ

لضى انتشتٛح انثذَٛح 

ٔعهٕو انشٚاظح / 

كهٛح انتشتٛح 

األصاصٛح /انزاي ح 

 انًضتُصشٚح

3132 

 

 عًم انزٍ شبركذ ثهبانًؤرًزاد انعهًُخ وانُذواد وورشبد ان -صبدصبً :

 َىع يكبٌ اَعقبدهب انضُخ انعُىاٌ د

1 
انضعٕس ٔانًشاسكح فٙ ان ذٚذ يٍ 

 انًضاظشاخ انُٕعٛح ٔٔسط ان ًم

 3117يٍ 

 3132ٔنغاٚح 
 كهٛح انتشتٛح األصاصٛح

َذِٔ 

 حٔٔسش

 عًم

 كهٛح انتشتٛح األصاصٛح 3119 انًشاسكح فٙ دٔسج غشائك تذسٚش 2
دٔسج 

 تذسٚضٛح

3 
انضوُٕ٘  ح انتشتٛح االصاصٛحيؤتًش كهٛ

 انًضتُصشٚح  انزاي ح/  انخاَٙ عشش
 يشاسكح كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 3121

4 
يؤتًش كهٛح انتشتٛح االصاصٛح انضُٕ٘ 

 انخانج عشش / انزاي ح انًضتُصشٚح 
 يشاسكح كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 3122

5 

انًشاسكح فٙ انًؤتًش انخايش 

 نهًزهش انذٔنٙ نهصضح ٔانتشتٛح

انثذَٛح ٔانتشٔٚش ٔانشٚاظح ٔانت ثٛش 

 انضشكٙ نًُطمح انششق االٔصػ   

 يشاسكح دتٙ 3124

 يشاسكح كهٛح انتشتٛح انشٚاظٛح 3126 انًشاسكح فٙ دٔسج انطة انشٚاظٙ 6

 يشاسكح يضتشفٗ انٕاصطٙ 3127 انًشاسكح فٙ دٔسج انطة انشٚاظٙ 7

 يشاسكح نًضتُصشٚحانزاي ح ا 3127 انًشاسكح فٙ دٔسج انطة انشٚاظٙ 8

9 

 MICROSOFTدٔسج تذسٚثٛح )

OFFICE POWERPOINT 

2007 ) 

 يضاظشج كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 3128

 يضاظشج كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 3128 االص افاخ االٔنٛح 11
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 األَشطخ انعهًُخ األخزي -صبثعبً :
 

 خبرج انكهُخ داخم انكهُخ د

1 
انًشاسكح فٙ انًضاظشاخ انُٕعٛح انتٙ تماو 

 داخم انمضى

صعٕس انًخًٛاخ انتٙ تماو خاسد انكهٛح 

 ٔانًشاسكح فٙ نزآَا

2 

انًشاسكح انضُٕٚح فٙ يؤتًش يُالشح تضٕث 

انتخشد نطهثح انًشصهح انشات ح صُٕٚاً ٔتشكم 

 يضتًش

 الايح يضاظشاخ عهًٛح فٙ يؤصضاخ دُٚٛح

3 
او داخم انكهٛح صعٕس انًخًٛاخ انتٙ تم

 ٔانًشاسكح فٙ نزآَا
 

  انًشاسكح فٙ ي ضكش كشفٙ نكشافح فٙ انكٕفح 4

5 
ٔنضذ  3119اإلششاف عهٗ غالب انتطثٛك يٍ 

 اٌٜ
 

6 
انًشاسكح فٙ انضهماخ انُماشٛح )انضًُاس( نطهثح 

 3132-3131انًارضتٛش تخصص نضُح 
 

7 
انًشاسكح فٙ يُالشاخ عهًٛح يارضتٛش 

 ٔدكتٕساِ
 

 

 

 انًشزوعبد انجحثُخ فٍ يجبل انزخصص انجُئخ وانًجزًع أو رطىَز انزعهى -ثبيُبً :

 

 انضُخ يحم انُشز اصى انجحث د

1 
تأحٛش أصهٕب انتعًٍٛ فٙ ت هى يٓاسج انعشتح 

 األيايٛح ٔانخهفٛح فٙ انتُش األسظٙ
 3121 يزهح كهٛح انتشتٛح األصاصٛح

2 

الكتشاف انًٕرّ ا ٙتأحٛش انتذسٚش تأصهٕت

انمذساخ ت ط  تطٕٚش فٙانششس انتٕظٛضٙ ٔ

 كشج انطائشجانت انًٓاساخ األصاصٛحانثذَٛح ٔ

يؤتًش كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 

انًضتُصشٚح  انزاي ح/ 

 انضُٕ٘ انخاَٙ عشش

3121 

3 

انٕصذاخ انت هًٛٛح نذسس انتشتٛح انشٚاظٛح  تأحٛش

عهٗ ت ط يتغٛشاخ انذو انفضٕٛنٕرٛح نطهثح 

 انًشصهح االعذادٚح

يؤتًش كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 

انضُٕ٘ انخانج عشش / 

 انزاي ح انًضتُصشٚح

3122 

4 

انتًاسٍٚ انٕٓائٛح انًائٛح انًصاصثح  تأحٛش

نهًٕصٛمٗ فٙ تطٕٚش انًشَٔح ٔانمٕج ان عهٛح 

نهُضاء انًصاتاخ تانتٓاب يفاصم االغشاف 

 انضفهٗ

 3124 يزهح كهٛح انتشتٛح االصاصٛح
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5 

فٙ ت ط يكَٕاخ انهٛالح  شكأٚشٔتٛاالكٕا  تأحٛش

انصضٛح ٔانتخفٛف يٍ صذج انتٓاتاخ يفاصم 

 االغشاف انضفهٗ

انًؤتًش انخايش نهًزهش 

انذٔنٙ نهصضح ٔانتشتٛح 

انثذَٛح ٔانتشٔٚش ٔانشٚاظح 

ٔانت ثٛش انضشكٙ نًُطمح 

 انششق االٔصػ فٙ دتٙ

3124 

6 
انتًاسٍٚ انٕٓائٛح انًصاصثح نهًٕصٛمٗ فٙ  تأحٛش

 مذساخ انضشكٛحتطٕٚش ت ط ان
 3125 يزهح كهٛح انتشتٛح االصاصٛح

7 
فٙ ت ط يضٛطاخ  شاألٚشٔتٛكتًشُٚاخ  تأحٛش

 انزضى نطانثاخ انًشصهح االعذادٚح

دساصاخ تشتٕٚح يزهح عهًٛح 

 يضكًح
3128 

8 

تأحٛش تذسٚثاخ انًمأياخ انًتُٕعح فٙ ت ط 

انمذساخ انثذَٛح ٔانضشكٛح عهٗ ٔفك يؤشش كتهح 

 انزضى نهُضاء

زهح يٛضاٌ نهذساصاخ ي

 االكادًٚٛح 
3128 

9 
تأحٛش اصتخذاو تًشُٚاخ عالرٛح فٙ انتخفٛف يٍ 

 االحاس انزاَثٛح نتفهطش انمذو
 3129 يزهح اتضاث انزكاء

11 

ان اللح تٍٛ يؤششاخ انطالح انمهثٛح ٔانضانح 

انتذسٚثٛح نهمهة ٔت ط انمذساخ انثذَٛح نهُضاء 

 انًصاتاخ تانضًُح

 3129 و االَضاَٛح يزهح ٔاصػ نه هٕ

11 

تًشُٚاخ انزٔيثا فٙ ت ط يكَٕاخ انهٛالح  تأحٛش

انصضٛح ٔانعغٕغ انُفضٛح نذٖ انُضاء انًصاتاخ 

 تانضًُح

 :312 االغشٔصح

12 

فٙ  ٔتأحٛشْا شاألٚشٔتٛكتًشُٚاخ االغانح ت ذ 

ععالخ انطشف انضفهٙ انًصاتح تانتشُذ 

 تأعًاسان عهٙ ٔاالستٛاس انُفضٙ نهًتذستاخ 

 صُح ٠٣-٠٣

 3131 يزهح كهٛح انتشتٛح االصاصٛح

13 

تأثير التمرينات العالجية في تأهيل المصابات 
 بآالم اسفل الظهر للنساء العامالت بأعمار

 سنة 53-53 

 3132 يزهح ٔاصػ نه هٕو االَضاَٛح

 

 

 عضىَخ انهُئبد انعبنًُخ انًحهُخ وانذونُخ -ربصعبً :

 ععٕج فٙ َاد٘ انزٕرٛتضٕ ٔانكٕساط  -2

 نهشٚاظح ان شالٛحععٕج فٙ انًزهش االٔنًثٙ  -3

 ععٕج فٙ انهزُح انُضٕٚح فٙ االٔنًثٛح  -4
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 كزت انشكز ، انجىائز ، شهبداد انزقذَز  -عبشزاً :

 انجهخ انضُخ كزت انشكز ، انجىائز ، شهبداد انزقذَز د

 كهٛح انتشتٛح األصاصٛح 3121 شكش ٔتمذٚش 2

 اصٛحكهٛح انتشتٛح االص 3125 شكش ٔتمذٚش 3

 كهٛح انتشتٛح االصاصٛح 3128 شكش ٔتمذٚش 4

 شكش ٔتمذٚش 5
312:-

3131 
 انزاي ح انًضتُصشٚح

 انتمذٚششٓاداخ يزًٕعح كتة يٍ انشكش ٔ 6
3129-

3132 

انزاي ح انًضتُصشٚح 

ٔكهٛح انتشتٛح 

ٔراي ح  االصاصٛح

تغذاد ٔراي ح االَثاس 

 ٔراي ح انًخُٗ

 زجًخانكزت انًؤنفخ أو انًز -حبدٌ عشز :

 صُخ انُشز اصى انكزبة د

1   

2   

3   

4   

 

 انهغبد انزٍ رجُذهب  -ثبٍَ عشز :

 

  انهغح ان شتٛح 

انهغح االَكهٛزٚح 

 


