
 

 صكُذرصبعذح يزاد ا أصى ػضٕ ْٛئخ انزذرٚش
 

 انًإْالد انؼهًٛخ

 انغبيؼخ ٔانكهٛخ انزخصص انؼبو ٔانذقٛق ربرٚخ انحصٕل ػهّٛ انًإْم

 انًغخُصشٚت/اٜداب  عهى انُفظ 4002 انبكانٕسٕٚط

 انًغخُصشٚت/اٜداب عهى انُفظ انعاو 4022-7-42 انًاجغخٛش

 انًغخُصشٚت/اٜداب انشخصٛتعهى انُفظ  4040-24 -3 دكخٕساِ

 
 انذرعبد انؼهًٛخ

 انغٓخ ربرٚخ انحصٕل ػهٛٓب انذرعخ انؼهًٛخ

 انجايعت انًغخُصشٚت 4024-2-30 يذسط يغاعذ

 انجايعت انًغخُصشٚت 4022-22-2 يذسط
 

 انًقزراد انذراصٛخ انزٙ قبو انؼضٕ ثزذرٚضٓب:

 انًزحهخ اصى انًقزر 

 انثاَٛت انٕساثت  2

 االٔنٗ انُفظ انعاوعهى  4

 انشابعت انغًُاس 3

 انثاَٛت عهى انُفظ االجخًاعٙ 2

 انشابعت انُفظ االداس٘ ٔانخُظًٛٙعهى  5

 انثانثت يُاْج بحث 2

 انشابعت انبحث انخاص 7

 انثانثت عهى انُفظ انشخصٛت 2

 

 
 انهغبٌ انزٙ شبرك فٛٓب انؼضٕ:

 

 فززح ػًم انهغُخ يٓبو انهغُخ اصى انهغُخ 

نغُخ ايزحبَّٛ نهؼبو انذراصٙ  1

1111-1111  

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

انذفبرز االيزحبَٛخ، ٔاػطبء 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد .

خالل االيزحبَبد انُٓبئٛخ نهذٔر 

االٔل ٔانذٔر انضبَٙ نهؼبو 

 1111-1111انذراصٙ

 1112 -1111انذراصٙ  نهؼبونًزبثؼخ يب ٚخص ضًبٌ انغٕدح  نغُخ انغٕدح  1



 يغ االصبرذح .

نغُخ ايزحبَٛخ نهؼبو انذراصٙ  2

1111-1112  

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

انذفبرز االيزحبَٛخ، ٔاػطبء 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد

 1112-1111نهؼبو انذراصٙ

نغُخ يزبثؼخ غٛبثبد انطهجخ  3

 1113-1112نهؼبو انذراصٙ 

يزبثؼخ غٛبثبد انطهجخ خالل 

 .انؼبو انذراصٙ 

خالل انفصم انذراصٙ االٔل 

 ٔانضبَٙ 

نغُخ ايزحبَّٛ نهؼبو انذراصٙ  4

1112-1113  

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

انذفبرز االيزحبَٛخ، ٔاػطبء 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد

 1113-1112نهؼبو انذراصٙ

رصحٛح دفبرز ايزحبَٛخ نًبدح  نغُخ رصحٛح دفبرز ايزحبَٛخ  5

 اصبصٛبد انجحش

 1113-1112انذراصٙ نهؼبو

نغُخ صقبفٛخ نهؼبو انذراصٙ  7

1113-1114  

نًزبثؼخ انُذٔاد ٔانُشبطبد 

 انضقبفٛخ انزٙ رقبو فٙ انقضى 

خالل انفصم انذراصٙ االٔل 

 ٔانضبَٙ

نغُخ االشزاف ٔيزبثؼخ طهجخ  8

 انذراصبد االٔنٛخ 

نًزبثؼخ ٔاالصزًبع انٗ يشبكم  

 طهجخ انذراس االٔنٛخ 

انذراصٙ االٔل خالل انفصم 

-1113ٔانضبَٙ نهؼبو انذراصٙ 

1114 

نغُخ ايزحبَٛخ نهؼبو انذراصٙ  9

1113- 1114  

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

انذفبرز االيزحبَٛخ، ٔاػطبء 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد

االيزحبَبد انُٓبئٛخ نهذٔر االٔل 

ٔانذٔر انضبَٙ نهؼبو 

 1114-1113انذراصٙ

انًٕحذ  نغُخ يزبثؼخ انز٘ 11

 نهطهجخ

يزبثؼخ انطهجخ فٙ انززايٓى 

ثبنز٘ انًٕحذ ٔحضٓى ػهٗ 

االنززاو ثبنز٘ ٔيحبصجخ 

 انًخبنفٍٛ نهز٘. 

خالل انفصم انذراصٙ االٔل 

-1114ٔانضبَٙ نهؼبو انذراصٙ 

1115 

 1118-1117نهؼبو انذراصٙ   نغُخ ضجظ انغٕدح  11

نغُخ ايزحبَٛخ نهؼبو انذراصٙ  11

1117 – 1118  

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

انذفبرز االيزحبَٛخ، ٔاػطبء 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد

االيزحبَبد انُٓبئٛخ نهذٔر االٔل 

 -1117 ٔانذٔر انضبَٙ نهؼبو

1111 

  1119- 1118نهؼبو انذراصٙ   نغُخ ضًبٌ انغٕدح  12

نغُخ رذقٛق َزبئظ ٔشٛزبد  13

 االيزحبَبد انُٓبئٛخ

 رذقٛق َزبئظ ٔشٛزبد

نغًٛغ  االيزحبَبد انُٓبئٛخ

 انًزاحم

  1119- 1118نهؼبو انذراصٙ 

   1111- 1119نهؼبو انذراصٙ   نغُخ ضًبٌ انغٕدح  14

 نغُخ االيزحبٌ االنكززَٔٙ 15

 1111 -1119نهؼبو انذراصٙ 

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

، ٔاػطبء االنكززَٔٛخانذفبرز 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد

   1111- 1119نهؼبو انذراصٙ 



انطهجخ انًزقذيٍٛ يزاقجخ  نغُخ يزاقجخ االيزحبٌ انزُبفضٙ  17

نهذراصبد انؼهٛب اصُبء اداءْى 

 االيزحبٌ. 

 1111 -1111نهؼبو 

 1111-1111  نغُخ انغٕدح 18

نغُخ رذقٛق انذفبرز االيزحبَٛخ  19

 ناليزحبٌ انزُبفضٙ.

 1111-1111نهؼبو  رذقٛق انذفبرز االيزحبَٛخ

 1111  نغُخ انزصُٛف انذٔنٙ 11

 1111 -1111نهؼبو   نغُخ يزبثؼخ غٛبثبد انطهجخ 11

نغُخ ايزحبَّٛ نهؼبو انذراصٙ  11

1111- 1111  

رُزٚم انذرعبد ٔرذقٛق درعبد 

انذفبرز االيزحبَٛخ، ٔاػطبء 

 انطهجخ َزبئظ االيزحبَبد

االيزحبَبد انُٓبئٛخ نهذٔر االٔل 

 -1111نهؼبو  ٔانذٔر انضبَٙ

1111 

 

 

 االَشطخ انؼهًٛخ:

 أ: انًبعضزٛز

)انًؼُٗ انٕعٕد٘ نهحٛبح ٔػالقزّ ثقٕح رحًم انشخصٛخ عُٕاٌ سعانت انًاجغخٛش 

 نذٖ انًٕظفٍٛ فٙ دٔائز انذٔنخ(

 انذكزٕراِ -ة

ػُٕاٌ اطزٔحخ انذكزٕراِ ) انًقجٕنٛخ ٔانشخصٛخ االصزجبقٛخ ٔػالقزًٓب ثبنزٕعّ 

 َحٕ انؼًم انزطٕػٙ(
 

 

 

 انجحٕس انًُشٕرح ٔانًقجٕنخ نهُشز
 

 اصى انذٔرٚخ ربرٚخ انُشز ػُـٕاٌ اإلَزبط انؼهًٙ د

1 
انصٕسة انًُطٛت نألقهٛاث انذُٚٛت يٍ ٔجٓت 

 َظش طهبت انجايعت.  

انؼذد  1113

 انضبدس

 يغهخ كهٛخ انززثٛخ

1 

انخُظًٛٛت نذٖ يذٚش٘ انًذاسط  انعذانت

االبخذائٛت ٔعالقخٓا بانشعٕس باإلحباط يٍ ٔجٓت 

 َظش انًعهًٍٛ ٔانًعهًاث.   

انؼذد  1114

59 

يغهخ آداة 

 انًضزُصزٚخ

2 
ادياٌ االَخشَٛج ٔعالقخّ بانًغاَذة 

 االجخًاعٛت نذٖ طهبت انجايعت.  

انؼذد  1114

111 

يغهخ انؼهٕو انززثٕٚخ 

 ٔانُفضٛخ

3 
االغخشاب ٔعالقخّ بانٕٓٚت انٕطُٛت نذٖ 

 طهبت انجايعت.       

انؼذد  1115

 انضبَٙ

 يغهخ كهٛخ انززثٛخ



4 
انكفاءة انزاحٛت نشٚادة االعًال ٔعالقخٓا 

 بانُٛت انشٚادٚت نذٖ طهبت انجايعت.
انؼذد  1111

(1) 

 يغهخ انؼهٕو انُفضٛخ

5 
-Covidفي االتجاهات نحو لماح دراسة ممارنة 

الخارجي(  -على وفك مركز التحكم)الداخلي 19

 لدى طلبة الجامعة

انؼذد  1111

74 

يغهخ انجحٕس انززثٕٚخ 

 ٔانُفضٛخ

7 
)صعوبة التعبير عن المشاعر(وعاللتها  الكسيثيميا

 باالحتراق النفسي لدى الممرضين والممرضات.
 يغهخ انؼهٕو انُفضٛخ 3انؼذد 1111

8 
بتمدير الذات تصوير الذات )السيلفي( وعاللته 

 لدى طلبة الجامعة.

 قجٕل َشز 

انؼذد  -1112

27 

 يغهخ َضق

 

  ٔرشخ ػًم
 

 د
 انٕرشخ  ػُٕاٌ

 ربرٚخ االَؼقبد 

 27/3/4044 انزؼهٛى انًضزًز ادارح انغضت 1

 18/2/1111 انزؼهٛى انًضزًز  انزشبؤو نذٖ طهجخ انغبيؼخ 1

انًُشطبد انزٚبضٛخ، االصبر انُفضٛخ  2

 ٔانغضذٚخ

 7/3/1111 انزؼهٛى انًضزًز

 20/2/4044 انزؼهٛى انًضزًز قهق االيزحبٌ 3

 47/2/4044 انزؼهٛى انًضزًز قهق انًضزقجم 4

 

 

 :انذٔراد انزذرٚجٛخ
 

 د
 اصى انذٔرح

ربرٚخ  يكبٌ االَؼقبد

 االَؼقبد

1 
 دٔرح انزأْٛم انززثٕ٘

ٔحذح طزائق انزذرٚش/ كهٛخ 

 انززثٛخ

2/2/4022 

1 
 شٛذ االنكززَٔٙدٔرح انًبصزز 

ٔحذح انزؼهٛى انًضزًز/كهٛخ 

 اٜداة

5/2/4025 

2 
 دٔرح يزقذيخ نهجزَبيظ االحصبئٙ

ٔحذح انزؼهٛى انًضزًز/كهٛخ 

 اٜداة

32/5/4025 

دٔرح يُٓغٛخ اػذاد انجحٕس  3

 ٔانذراصبد

قضى انزؼهٛى انًضزًز/انغبيؼخ 

 انًضزُصزٚخ

23/3/4022  



4 
 E-mailدٔرح اَززَٛذ+ 

انحبصجخ االنكززَٔٛخ/ يزكز 

 انغبيؼخ انًضزُصزٚخ

42/2/4022 

5 

 دٔرح رذرٚجٛخ ػهٗ يُظٕيخ فُٛٛب

ٔحذح انزؼهٛى انًضزًز ثبنزؼبٌٔ 

يغ انًخزجز انزغزٚجٙ نؼهى 

 انُفش

5/4/4027 

دٔرح رذرٚجٛخ كٛفٛخ ادارح  7

انجزٔفبٚم االكبدًٚٙ ٔرفغ 

 انًحبضزاد ٔانجحٕس.

شؼجخ ضًبٌ انغٕدح ٔاالداء 

 انغبيؼٙ

22/2/4022 

دٔرح رذرٚجٛخ انًٕصٕيخ ثـ )  8

 يؼبٚٛز ٔضغ االنضئهخ االيزحبَٛخ(

 4022/ 2/ 22 اقبيٓب قضى انهغخ االَكهٛزٚخ 

دٔرح رذرٚجٛخ انًٕصٕيخ) خطٕاد  9

كزبثخ انجحش انؼهًٙ نطهجخ 

 انذراصبد انؼهٛب(

رئبصخ انغبيؼخ انًضزُصزٚخ/ 

 يزكز انزؼهٛى انًضزًز

22/9 /4022 

دٔرح رذرٚجٛخ انكززَٔٛخ ) انزؼهٛى  11

 االنكززَٔٙ انًذيظ االحززافٙ(

رئبصخ انغبيؼخ انًضزُصزٚخ/ 

 يزكز انزؼهٛى انًضزًز

42/22/4040 

 

 -انشٓبداد انزٙ حصهذ ػهٛٓب:

  ٙشٓادة حأْٛهٛت فٙ دٔسة انخأْٛم انخشبٕ٘ انثاَٛت ٔانثالثٌٕ بعذ انًائت انخ

 انًغخُصشٚت انجايعت/  انخشبٛتَضًخٓا ٔحذة طشائق انخذسٚظ فٙ كهٛت 

  حأٚٛذ اجخٛاص أخخباساث الIC3  ٙ2/4024/ 42)انذٔنٛت( ف 

  3/25_ حغهغم  29/5/4005كفاءة فٙ انهغت االَكهٛضٚت بخاسٚخ 

  ر٘ انعذد  4022-9-22شٓادة اجخٛاص دٔسة انخشقٛت انعهًٛت بخقذٚش جٛذ جذا  ث

924  

  شٓادة اجخٛاص دٔسةInternet + Email  ر٘  9/5/4022بخقذٚش ايخٛاص ث

 يشكض انحاعبت االنكخشَٔٛت/ انجايعت انًغخُصشٚت. 22انعذد 
  شٓادة يشاسكت فٙ انذٔسة انخذسٚبٛت انًٕعٕيت) خطٕاث كخابت انبحث انعهًٙ نطهبت

  4022/ 9/ 47انٗ  4022/ 9/ 22نهًذة يٍ  انذساعاث انعهٛا(

  


