موضوعات الطالب الحاصلين على الدكتوراه
قســم علم النفس
م

االســـــــــــــــــــــــــم
أشزف ِسّذ شٍجٍ

اررمبء ِهبراد اٌزفىُز االسزذالٌٍ فٍ ِززٍخ
اٌطفىٌخ اٌّزىسطخ واٌّزاهمخ اٌّجىزح:دراسة

1
2

الموضــــــــــــــــــوع

َ2007/1/25

أ.د  /طزَف شىلٍ ِسّذ
فزج
أ.د /عجذ اٌسٍُُ ِسّىد
اٌسُذ

َ2008/11/25

د /رأفذ اٌسُذ عجذ اٌفزبذ

مستعرضة

صجسُخ أزّذ عجذ اٌمبدر
ِسّذ

فبعٍُخ ثزٔبِح عمالٍٔ أفعبٌٍ سٍىوٍ فٍ عالج

اٌزٍعثُ ٌذي عُٕخ ِٓ اٌّزاهمُٕٓ  :دراسخ إوٍُُٕىُخ ِمبرٔخ
أسبِخ زسٓ خبثز عجذ اٌزاسق عاللخ ضغىط اٌعًّ ثبالضطزاثبد اٌسُىىسىِبرُخ

3

تاريخ موافقة
مجلس الجامعة

المشـــــــــــــــرف

َ2009/2/1

د/رأفذ عجذ اٌفزبذ

فٍ ضىء اٌزىخه اٌشخصٍ ٌذي عُٕه ِٓ اٌّىظفُٓ

سعُذ رِضبْ عجذ اٌفزبذ

أزّذرأثُز اٌزدُٕت واٌزعبوس وإٌىع واٌّذح اٌفبصٍخ ثُٓ

4

اٌزٕجُهُٓ عًٍ رذاخً اٌّهبَ

سسز زسٓ إثزاهُُ سُذ

5
6

دَبة ثذوٌ سعُذ خىدح

7
8
9

أزّذ ِسّذ صبٌر عجذ اٌعشَش
طه ِسّذ ِجزون خجز
عجذا هلل سٍطبْ أزّذ سزور

1
0
1
1
1
2

ازّذ خٍُفخ عجذ اٌسالَ

َ2012/1/23

دٔ /شىح عجذ اٌزىاة

اٌثٕبئُخ

دور ثعض ِزغُزاد اٌّعزفخ االخزّبعُخ فٍ اٌزٕجؤ
ثبضطزاة اٌىفبءح االخزّبعُخ ٌذي ِزضً اٌفصبَ
رغُز أثعبد اٌشخصُخ عجز فززح اٌّزاهمخ دراسخ
ِسزعزضخ عًٍ عُٕخ ِٓ طالة ِسبفظخ ثٍٕ سىَف
ثعض األفىبر اإلَدبثُخ واٌسٍجُخ إٌّجئخ ثبالٔفعبالد
واٌسٍىن اإلَدبثٍ واٌسٍجً ٌذي اٌّزاهمُٓ ِٓ
اٌدٕسُٓ
ثعض اٌّزغُزاد إٌفسُخ واالخزّبعُخ إٌّجئخ ثبٌعٕف
اٌسُبسٍ ٌذي عُٕخ ِٓ طٍجخ اٌدبِعخ
عاللخ اإلدِبْ ثبٌزىخخ اٌشخصٍ وثعض ِزغُزاد
اٌشخصُخ ٌذي عُٕخ ِٓ اٌّذُِٕٓ :دراسخ ُِذأُخ
رمُُُ فبعٍُخ ثزٔبِح ٌزُّٕخ ِهبراد اٌسٍىن اٌسىُُ ٌذعُٕخ

أ0دِ /سّذ ٔدُت اٌصجىح

2013/9/22

أ0د /شعجبْ خبة هللا
رضىاْ دٔ /زُِٓ عجذ
اٌىهبة

2013/9/29

أ.د /طزَف شىلٍ ِسّذ فزج
دٔ /شىي عجذ اٌزىاة زسٓ

2013/9/29

د /رأفذ اٌسُذ عجذ اٌفزبذ
د /هجخ هللا ِسّىد أثى إًٌُ

2013/9/22

د /رأفذ اٌسُذ عجذ اٌفزبذ
د /رأفذ اٌسُذ عجذ اٌفزبذ

2013/10/10

أ.د /طزَف شىلٍ ِسّذ فزج

ِٓ اٌمبدح اٌغذارَُٓ اٌّصزَُٓ دراسخ ُِذأُخ

عبطف خّعخ عجذ هللا

اسززاردُبد اٌزُّٕخ اٌذارُخ فٍ اٌّدبي اٌّهٍٕ ٌذٌ

2013/11/7

د /خبٌذ ِسّىد عجذ اٌىهبة

عُٕخ ِٓ أعضبء هُئخ اٌزذرَس وِعبُٔهُ ثبٌدبِعخ
دراسخ ٔفسُخ اسزىشبفُخ
أسّبء عجذ إٌّعُ أُِٓ ِسّذ

اٌزغُزاد االررمبئُخ ٌّفهىَ اٌذاد وعاللزه ثجعض
اٌّزغُزاد اٌّعزفُخ فٍ ِززٍخ اٌطفىٌخ

َ2015/4/2

أ0د/فىلُخ ازّذ اٌسُذ
د /خبٌذ ِسّىد عجذاٌىهبة

اٌّزأخزح واٌّزاهمخ اٌّزىسطخ

المختص

رئيس القسم

مدير عام الدراسات العليا

موضوعات الطالب الحاصلين على الدكتوراه
قســم علم النفس
م

االســـــــــــــــــــــــــم
ِسّذ عجذ اٌىهبة
أزّذ 1

الموضــــــــــــــــــوع

تاريخ موافقة
مجلس الجامعة

اٌزفىُز االَدبثٍ وعاللزه ثأثعبد لىٌ اٌشخصُخ ٌذٌ
عُٕخ ِٓ اٌدٕسُٓ "دراسخ وصفُخ"

المشـــــــــــــــرف
د /رأفذ اٌسُذ عجذ اٌفزبذ

3

إَّبْ ِسّذعجذاٌٍّه عُسً

المختص

فعبٌُخ ثزٔبِح إرشبدٌ رأهٍٍُ ٌزُّٕخ اٌزىافك
اٌشواخً ٌذي عُٕخ ِٓ اٌّمجٍُٓ عًٍ اٌشواج ِٓ
اٌدٕسُٓ دراسخ ردزَجُخ

رئيس القسم

2016/9/29

أ0د /ازّذ خُزٌ زبفع
د /رأفذ اٌسُذ عجذاٌفزبذ

مدير عام الدراسات العليا

