
 كلية التمريض                                                                                                                                                                                       
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 0202لبرنامج البكالوريوس دور مايو  األولىالفرقة  كلية التمريض جدول بمواعيد رفع األبحاث لطلبة            

 تاريخ 

رفع 

 األبحاث

 المادة

 لخدمات مقدمة 0حاسب ألى 0تشريح  طفيليات

الرعاية الصحية 

 التمريضية

و مكافحة  وبئيات

 العدوى

التواصل و العالقات 

 األخالقاإلنسانية و 

 كيمياء حيوية

 و تغذية 

 0فسيولوجى  تثقيف صحى

اليوم 

 األول

13/5/0202 0/6/0202 4/6/0202 6/6/0202 8/6/0202 33/6/0202 31/6/0202 36/6/0202 38/6/0202 

اليوم 

 الثانى

3/6/0202 1/6/0202 5/6/0202 7/6/0202 9/6/0202 30/6/0202 34/6/0202 37/6/0202 39/6/0202 

اليوم 

 الثالث

------------- ----------- ---------- ---------------- 32/6/0202 ---------------- 35/6/0202 ------------ 02/6/0202 

 وكيل الكلية للتعليم و الطالب                                        عميد الكلية                سير الدراسة                               

 ا.د/ نعمة عبد الفتاح عبد الجواد                              ا.د/ صفاء صالح اسماعيل                                                            

  



 كلية التمريض                                                                                                                                                                                       

 

 0202الثانية لبرنامج البكالوريوس دور مايو الفرقة جدول بمواعيد رفع األبحاث لطلبة كلية التمريض 

  تاريخ 

 رفع األبحاث
 المادة

تمريض صحة 

 0بالغين 

جراحة و 

 تخصصاتها

المعلوماتية فى  انثروبولوجى

 التمريض

 طب شرعى  طرق بحث علمي لغة انجليزية

 و سموم

 35/6/0202 1/6/0202 13/5/0202 6/6/0202 30/6/0202 9/6/0202 38/6/0202 اليوم األول

 36/6/0202 4/6/0202 3/6/0202 7/6/0202 31/6/0202 32/6/0202 39/6/0202 اليوم الثانى

 37/6/0202 5/6/0202 0/6/0202 8/6/0202 34/6/0202 33/6/0202 02/6/0202 اليوم الثالث

 

 يد الكليةسير الدراسة                                            وكيل الكلية للتعليم و الطالب                                        عم   

 ا.د/ صفاء صالح اسماعيل   ا.د/ نعمة عبد الفتاح عبد الجواد                                                                                       

  



 كلية التمريض                                                                                                                                                                                       

             

 0202جدول بمواعيد رفع األبحاث لطلبة كلية التمريض الفرقة الثالثة لبرنامج البكالوريوس دور مايو 

 )قسم صحة الطفل(

  تاريخ

 رفع األبحاث
  المادة

 مهارات طرق تدريس جراحة أطفال علم نفس النمو طب األطفال تمريض صحة الطفل
 31/6/0202 31/6/0202 9/6/0202 5/6/0202 0202/ 5/ 13 األولاليوم 

 31/6/0202 31/6/0202 32/6/0202 6/6/0202 3/6/0202 اليوم الثانى

 39/6/0202 35/6/0202 33/6/0202 1/6/0202 0/6/0202 اليوم الثالث

 02/6/0202 36/6/0202 30/6/0202 1/6/02022 1/6/0202 اليوم الرابع

     1/6/0202 اليوم الخامس

 

 يد الكليةسير الدراسة                                            وكيل الكلية للتعليم و الطالب                                        عم   

 ا.د/ صفاء صالح اسماعيل                   ا.د/ نعمة عبد الفتاح عبد الجواد                                                                       

  



 كلية التمريض                                                                                                                                                                                       

 0202جدول بمواعيد رفع األبحاث لطلبة كلية التمريض الفرقة الثالثة لبرنامج البكالوريوس دور مايو 

 األم و حديثى الوالدة ( )قسم تمريض صحة

  تاريخ

 رفع األبحاث
 المادة

 تمريض صحة األم 

 و حديثى الوالدة

نساء طب أمراض ال

 والتوليد 

 مهارات طرق تدريس علم نفس المرأة

 31/6/0202 9/6/0202 5/6/0202 13/6/0202 اليوم األول

 31/6/0202 32/6/0202 6/6/0202 3/6/0202 اليوم الثانى

 39/6/0202 33/6/0202 1/6/0202 0/6/0202 اليوم الثالث

 02/6/0202  30/6/0202 1/6/0202 1/6/0202 اليوم الرابع

    1/6/0202 اليوم الخامس

 

 يد الكليةسير الدراسة                                            وكيل الكلية للتعليم و الطالب                                        عم   

 ا.د/ نعمة عبد الفتاح عبد الجواد                              ا.د/ صفاء صالح اسماعيل                                                            

 


