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 -الت العمسية:ثانيا : السؤى

 التقجيخ التخرص الكمية الجامعة سشة التخخج الجرجة
مع  مستاز عمهم وتخبية تخرص "الكيسياء" التخبية السشهفية 0111 ريهسالبكاله 

 مختبة الذخف
 مستاز تخبية خاصة التخبية السشهفية 0110 الجبمهم السيشى
 مستاز صحة نفدية التخبية السشهفية 0112 الجبمهم الخاص

 مستاز صحة نفدية التخبية السشهفية 0111 سييجى الساجدتيخت
  صحة نفدية التخبية السشهفية 0117 الساجدتيخ

رسالة بعشهان "فاعمية بخنامج إرشادى 
لتشسية تقجيخ الحات لجى عيشة من األطفال 

 األيتام وأثخه عمى الهجهد الشفدي األفزل"

 مستاز

 مستاز صحة نفدية ةالتخبي السشهفية 0118 تسييجى الجكتهراه
 صحة نفدية التخبية السشهفية 10/0119 الجكتهراهتدجيل 

رسالة بعشهان "فاعمية بخنامج معخفى 
سمهكى قائم عمى نسهذج بانجورا لمتفكك 
األخالقى لخفض بعض أشكال العجوان 

 لجى السخاىقين".

 



 
 -السقخرات التى قام العزه بتجريديا: -ثالثا:

 (.0( )1م)مقخر سيكهلهجية التعم 1
 مقخر الفخوق الفخدية. 0
 مقخر عمم الشفذ السخضى. 2
 مقخر سيكهلهجية المعب. 1
 مقخر سيكهلهجية ذوى االحتياجات الخاصة. 3
 مقخر عمم الشفذ التجخيبى. 6

 
 -الجورات التجريبية وورش العسل: -رابعا:

 التهقيت الجورة م
 0110 يم العالىدورة التقهيم الحاتى السؤسدى لسؤسدات التعم 1
 م.03/7/0110-00 ميارات االترال فى أنساط التعميم السختمفة 0
 م.21/7/0110-09 ميارات العخض الفعال 2
 م.7/8/0110-3 تشظيم السؤتسخات العمسية 1
 م.11/8/0110-10 الشذخ العمسى 3
 م.8/1/0111-3 الداعات السعتسجة 6
 م.01/1/0111-19 مذخوعات البحهث التشافدية 7
 م.11/1/0101-11 الجامعة والسجتسع 8
 م.12/1/0101-10 استخجام قهاعج البيانات العالسية 9

 م.18/1/0101-17 االختبارات االلكتخونية 11
 م.01/1/0101-19 أخالقيات البحث العمسى 11
 م.03/1/0101-01 التفكيخ ميارات 10
 م.07/1/0101-06 السيشة سمهكيات 12
 0110 قادة بحمهاندورة إعجاد ال 11
 م.19/11/0113-18 دورة تجريبية عن كيفية استخجام قهاعج البيانات العالسية 13
 م.online 11/7/0101عمى بشك السعخفة   Wileyدورة عن كيفية عسل  16
من    Ed modoالكتخونية عن كيفية عسل اختبار عمى مشرة  ورشة عسل 17

 onlineكمية العمهم جامعة ميدان 
 م.0101

 .08/1/0101 الكتخونية بعشهان كهرونا ومالمح الشظام الجولى الججيج بالعخاق ورشة عسل 18
 07/3/0101 الكتخونية بعشهان نسه االندان بسخايا عمم الشفذ بجامعة بابل  ورشة عسل 19
 6/6/0101 الكتخونية بعشهان الظخيق الى البحث العمسى الخصين بالعخاق  ورشة عسل 01
 0101 يهنيه21 مدابقات وإدارة وتشظيم الخاص باألولسبياد القهى  ألعاب مجربي إعجاد دورة 01



  االفتخاضية التجريب مشرة عبخ االلكتخونية القهى  ألعاب
الحاجة  بين العمسية السجالت الشذخ في أسذ " الكتخونية بعشهان ورشة عسل 00

 الجولية والسؤسدة - إيفاد -الباحثين واألكاديسيين مشرة من "والزخورة 
 zoomالسسمكة الستحجة عبخ تظبيق  في األكاديسي لمتظهيخ

12/1/0101 

 one line 0101 السشرة عمي االلكتخوني التعمم دورة عن 02
 ESB 0101دورة ريادة األعسال والسذخوعات الرغيخة  01
 من ")تظبيقات عسمية( السجالت الشذخ في :"الكتخونية بعشهان ورشة عسل 03

 األكاديسي لمتظهيخ الجولية والسؤسدة - إيفاد -ين واألكاديسيينالباحث مشرة
 zoomالسسمكة الستحجة عبخ تظبيق  في

 م.01/1/0101

 م.ENDNOTE 07/10/0101بعشهان تشظيم وإدارة السخاجع العمسية باستخجام  ورشة عسل 06
 

 -خامدا السؤتسخات والشجوات العمسية:
 التهقيت السؤتسخ م
 "وتحجيات فخص الخقسي العرخ في العخبية التخبية "بعشهان الخامذ شهي الد السؤتسخ 1

 السشهفية جامعة التخبية كمية
 م.0113

 التخبية" بعشهان السشهفية، جامعة التخبية لكمية )الثالث الجولي( الدابع الدشهي  السؤتسخ 0
 - 11 من الفتخة في "السعاصخة التحجيات ضهء في العخبية- السجتسعات في هججانيةال

 أكتهبخ 12

 م.0117

 السجتسعات في السيسذة الفئة تخبية " بعشهان الخابع الجولي الثامن العمسي السؤتسخ 2
 .السشهفية جامعة التخبية كمية "السدتجامة التشسية أىجاف لتحقيق العخبية

 م.0118

 التخبية" بعشهان السشهفية، جامعة التخبية لكمية الخابع الجولي التاسع العمسي السؤتسخ 1
 أكتهبخ 31 - 30 من الفتخة في )والسأمهل الهاقع( "العخبية – السجتسعات في الخمكية

 م.0119

بعشهان"التخبية  السشهفية، جامعة التخبية لكمية الخابع الجولي العاشخ العمسي السؤتسخ 3
 وتشسية اإلبجاع فى السجتسعات العخبية )رؤى ومسارسات(.

 م.9-11/10/0101

فى فعاليات السؤتسخ الثانى الجولى )ضسان الجهدة والتحجيات فى مؤسدات  السذاركة 6
 التعميم العالى العخبية جامعة الدادات.

 م.6-7/10/0101

السذاركة فى نجوة التخبية وقيم التقجم التى نظستيا الكمية بالتعاون مع السجمذ االعمى  7
 لمثقافة.

 م.08/1/0116

 
 -خبخات إضافية:-سادسا :

 شخاف عمى التخبية العسمى الفخقة الثالثة والخابعة.إ 1



 شخاف عمى التخبية العسمى دبمهم عام.إ 0

 الخيادة الظالبية. -الكشتخول -عسال االمتحاناتأ 2

 عسال الجهدة بالكمية.أاالشتخاك فى  1

إلقاء نجوات عن العشف السجرسي في بعض السجارس ، وكحلك عن السذكالت التى تهاجو فتيات دور األيتام وكيفيو  3
 .التعامل معيا بسؤسدة األيتام بدخس الميان

 


