
//انؼشاق ذشتٛح اتٍ سشذ/2015/خاص تانًؤذًش انؼهًٙ /االعرارغٛش يغرمغٛش يغرمانفشاؽ انٕخٕد٘ نذٖ غهثح اندايؼح ظٕء تؼط انًرغٛشاخد ػفشاء اتشْٛى خهٛم .و.الغى االلرصاد انًُضن74ٙ

//خايؼح انؼهٕو ٔانركُٕنٕخٛا يشكض ذطٕس انرفٕق/انًٍٛ /2015/ 10 انؼذد6انًدهذ /انًدهح انؼشتٛح نرطٕس انرفٕق /غٛش يغرمغٛش يغرمانحكًح ٔػاللرٓا تانغؼادج انُفغٛح نذٖ ػُٛح يٍ غهثح خايؼح تغذادد ػفشاء اتشْٛى خهٛم .و.الغى االلرصاد انًُضن75ٙ

//خايؼح تغكشج كهٛح انؼهٕو االَغاَٛح ٔاالخرًاػٛح 2015/اندضائش/14انؼذد/ػهٕو اإلَغاٌ ٔانًدرًغ/غٛش يغرمغٛش يغرمانكًانٛح انؼصاتٛح ٔػاللرٓا تاالعرمشاس انُفغٙ نذٖ غهثح اندايؼحد ػفشاء اتشْٛى خهٛم .و.الغى االلرصاد انًُضن76ٙ

//كهٛح انؼهٕو االخرًاػٛح ٔاالَغاَٛح /خايؼح انٕاد٘/اندضائش  /2015/ 13انؼذد /انذساعاخ ٔانثحٕز االخرًاػٛح /غٛش يغرمغٛش يغرمانطالق انؼاغفٙ نذٖ غهثح اندايؼح انًرضٔخٍٛ فٙ ظٕء انًرغٛشاخد ػفشاء اتشْٛى خهٛم .و.الغى االلرصاد انًُضن77ٙ

///خايؼح تغذاد/انؼشاق/2015 /26 انًدهذ1انؼذد /كهٛح انرشتٛح نهثُاخغٛش يغرمغٛش يغرمدساعح  انًحرٕٖ انغزائٙ ٔانكًٛٛائٙ نُٕع يٍ شا٘ انثاتَٕح انشظغو َادٚح حغٍٛ يُخٙ .الغى االلرصاد انًُضن78ٙ
///يشكض تحٕز انغٕق ٔحًاٚح انًغرٓهك/ خايؼح تغذاد/ انؼشاق 2015 /7انًدهذ /1انؼذد/انًدهح انؼشالٛح نثحٕز انغٕق ٔحًاٚح انًغرٓهك غٛش يغرمغٛش يغرمذمٕٚى انمذسج انرخًٛشٚح نخًٛشج انخثض انرداسٚح ػهٗ َفاشٛح انصًٌٕ انًُرح يخرثشٚاد تٓاء َظاو انذٍٚ .ولغى االلرصاد انًُضن79ٙ
///يشكض تحٕز انغٕق ٔحًاٚح انًغرٓهك/ خايؼح تغذاد/ انؼشاق 2015 /7انًدهذ /1انؼذد/انًدهح انؼشالٛح نثحٕز انغٕق ٔحًاٚح انًغرٓهك غٛش يغرمغٛش يغرمذمٕٚى انمذسج انرخًٛشٚح نخًٛشج انخثض انرداسٚح ػهٗ َفاشٛح انصًٌٕ انًُرح يخرثشٚأداد فاظم ػثاط . ولغى االلرصاد انًُضن80ٙ
///يشكض تحٕز انغٕق ٔحًاٚح انًغرٓهك/ خايؼح تغذاد/ انؼشاق 2015 /7انًدهذ /1انؼذد/انًدهح انؼشالٛح نثحٕز انغٕق ٔحًاٚح انًغرٓهك غٛش يغرمغٛش يغرمذمٕٚى انمذسج انرخًٛشٚح نخًٛشج انخثض انرداسٚح ػهٗ َفاشٛح انصًٌٕ انًُرح يخرثشٚاو ْانح ػثذ انًُؼى ٚاعٍٛ.ولغى االلرصاد انًُضن81ٙ
/2015/اندايؼح انغٕٚذٚح/انغٕٚذ /3انًدهذ /2انؼذد/انؼهٕو انحذٚثح ٔانرشاثٛح /غٛش يغرمغٛش يغرمأعثاب  ذطثٛك يؼاٚٛش اندٕدج فٙ اندايؼح يٍ ٔخٓح َظش ذذسٚغٛٓاد يٓا ياصٌ كايم .و.الغى االلرصاد انًُضن82ٙ
/2016/اندايؼح انغٕٚذٚح/انغٕٚذ /3انًدهذ /2انؼذد/انؼهٕو انحذٚثح ٔانرشاثٛح /غٛش يغرمغٛش يغرمأعثاب  ذطثٛك يؼاٚٛش اندٕدج فٙ اندايؼح يٍ ٔخٓح َظش ذذسٚغٛٓاد حضًٚح كًال ػثذ انًدٛذ .و.الغى االلرصاد انًُضن83ٙ

/2015/انًشكض انذٔنٙ نرطٕٚش انؼهٕو ٔانركُٕنٕخٛا/األسدٌ /10 انًدهذ4انؼذد/انًدهح انذٔنٛح نهؼهٕو ٔانركُٕنٕخٛا /غٛش يغرمغٛش يغرمذأثٛش فؼانٛح يغرخهض لشٕس انثصم األحًش فٙ حفع نحى انذخاجػهٛاء عؼذ ػثذ انشحًٍ . ولغى االلرصاد انًُضن84ٙ

لغى االلرصاد انًُضن85ٙ
//2016/خايؼح تغذاد/انؼشاق /13 يدهذ1انؼذد/تغذاد نهؼهٕو غٛش يغرمغٛش يغرمانرهٕز انًٛكشٔتٙ نًغاحٛك حهٛة األغفال فٙ األعٕاق انًحهٛحد عانى انرًًٛٙ .و.ا

و َادٚح حغٍٛ يُخٙ .الغى االلرصاد انًُضن86ٙ
//2017/خايؼح تغذاد/انؼشاق /13 يدهذ1انؼذد/تغذاد نهؼهٕو غٛش يغرمغٛش يغرمانرهٕز انًٛكشٔتٙ نًغاحٛك حهٛة األغفال فٙ األعٕاق انًحهٛح

//2016/يشكض انثحٕز انرشتٕٚح ٔانُفغٛح /انؼشاق //48ػذد/انثحٕز انرشتٕٚح ٔانُفغٛح غٛش يغرمغٛش يغرمانٕٓاذف انزكٛح ٔػاللرٓا تثؼط انًرغٛشاخ نذٖ غهثح اإلػذادٚحد اشٕاق عايٙ خشخٛظ .و.الغى االلرصاد انًُضن87ٙ

//تٛد انحكًح /انؼشاق /14/دساعاخ اخرًاػٛح غٛش يغرمغٛش يغرمأًَاغ انرؼهى انًفعهح نذٖ غانثاخ اندايؼح فٙ ظٕء تؼط انًرغٛشاخد ػفشاء اتشْٛى خهٛم .و.الغى االلرصاد انًُضن88ٙ

//اندًؼٛح انؼشالٛح نهؼهٕو انرشٕٚٚح ٔانُفغٛح /انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح  غٛش يغرمغٛش يغرمانٕالء انرُظًٛٙ نذٖ يؼهًاخ انشٚاض ٔفك تؼط انًرغٛشاخد عًٛشج ػثذ انحغٍٛ كاظى .و.الغى االلرصاد انًُضن89ٙ

//اندًؼٛح انؼشالٛح نهؼهٕو انرشٕٚٚح ٔانُفغٛح /انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح غٛش يغرمغٛش يغرمانٕالء انرُظًٛٙ نذٖ يؼهًاخ انشٚاض ٔفك تؼط انًرغٛشاخد ٔفاء يحًذ خاعى .ولغى االلرصاد انًُضن90ٙ

//خايؼح تغذاد/انؼشاق /يدهح كهٛح انرشتٛح نهثُاخغٛش يغرمغٛش يغرميٓاسج االعرمطاب نذٖ يؼهًاخ انشٚاضد عًٛشج ػثذ انحغٍٛ كاظى .و.الغى االلرصاد انًُضن91ٙ

//خايؼح تغذاد/انؼشاق /يدهح كهٛح انرشتٛح نهثُاخغٛش يغرمغٛش يغرميٓاسج االعرمطاب نذٖ يؼهًاخ انشٚاضد ٔفاء يحًذ خاعى .ولغى االلرصاد انًُضن92ٙ

///خايؼح تغذاد/انؼشاق /يدهح كهٛح انرشتٛح نهثُاخ غٛش يغرمغٛش يغرمانؼاللح تٍٛ فصٛهح انذو َٕٔع انغزاء انًرُأل ٔذأثٛشِ تانصحح ٔاأليشاضفاذٍ فخش انذٍٚ انطانة . الغى االلرصاد انًُضن93ٙ

///خايؼح تغذاد/انؼشاق /يدهح كهٛح انرشتٛح نهثُاخ غٛش يغرمغٛش يغرمانؼاللح تٍٛ فصٛهح انذو َٕٔع انغزاء انًرُأل ٔذأثٛشِ تانصحح ٔاأليشاضو فاغًح فائك خًؼح.الغى االلرصاد انًُضن94ٙ

//يدهح يشكض تحٕز انغٕق ٔخًاٚح انًغرٓهك غٛش يغرمغٛش يغرمذاثٛش انغزاء فٙ ظٕٓس اكٛاط انًثاٚط نذٖ انُغاء ٔػاللرّ تؼط انًرغٛشاخو فاغًح فائك خًؼح .الغى االلرصاد انًُضن95ٙ

///خايؼح تغذاد/انؼشاق/    االعرار غٛش يغرمغٛش يغرماالَرًاء نهدًاػح ٔػاللرٓا تمذسج انزاخ ػهٗ ذحذ٘ ظغٕغ انحٛاج د ػفشاء اتشاْٛى خهٛم .و.الغى االلرصاد انًُضن96ٙ

97
///خايؼح تغذاد/انؼشاق/   االعرار غٛش يغرمغٛش يغرماالَرًاء نهدًاػح ٔػاللرٓا تمذسج انزاخ ػهٗ ذحذ٘ ظغٕغ انحٛاج د اشٕاق عايٙ خشخٛظ.و.الغى االلرصاد انًُضنٙ

2016/2015عذد البحوث الوقذهت هي قبل التذريسييي للعام الذراسي 

/اسن التشكيل 

(الونشورة والوقبولت للنشر)عذد بحوث التذريسييي اسن التذريسيالقسن العلويث

عذد بحوث 

التذريسييي 

الوستلت هي 

رسائل 

الواجستير

عذد بحوث 

التذريسييي 

الوستلت هي 

اطاريح الذكتوراه

عذد البحوث الونشورة او الوقبولت للنشر في الوجالث الخارجيتفي الوجالث الوحليت (الونشورة والوقبولت للنشر)عذد البحوث 

عذد البحوث الونشورة والوقبولت 

للنشر في الوجالث العالويت والوثبتت 

هي كتاب قسن الشؤوى  (1)في الفقرة 

 في 2080/ العلويت الورقن ش ع 

2016/4/26


