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ゆلゅالط ュاس るلゅان الرسヱعن るΑالجنس るΑヤالك ュسボال るالدرج るشホゅخ المنΑرゅت 

ヵاحمد الكرمد ヶヤسف عヱΑ 
 るΑمنΑال るحヤالمس れاヱボلدى افراد ال るΑصبバال れゅس ااضطرابゅΑホ

れراΑピض المتバبب ゅヰتホعاヱ 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ17/01/2001 م 

ヵزヱالجرم ヴΑحΑ اد دぼف 
 ゅافدهヱرヱ نΑاب ゅدلت . るΑئゅدر المゅالمص ヴヤع るΑخゅالمن れراΑピر التΑثゅت

ヵدゅتصホذج اヱنم るΑة السطحゅΑذج المヱنم. 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ21/01/2001 م 

ポرゅمب ヴΑحΑ عبده ュزمز 
 ゅافدهヱرヱ نΑاب ゅدلت . るΑئゅدر المゅالمص ヴヤع るΑخゅالمن れراΑピر التΑثゅت

 مヱذج المゅΑة الجヱفるΑ نمヱذج مゅΑة الرヵ.ن
ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ21/01/2001 م 

ヶنゅكبヱن الكΑحس ヴΑحΑ るΑدゅن 
 るΑمنΑرة الゅمバال ヶف るثΑالحد れゅهゅ2790ااتجュ-2770 るΑدボن るدراس ュ
るثΑحد 

ヶمنΑ るندسヰال 
  るندسヰال

るΑرゅمバالم 
 22/01/2001 مゅجستΑر

ペΑعبده احمد الصد 
れ التヶ تヱاجる طヤبる المرحるヤ الثゅنるΑヱ فヶ دراسゅتュヰ لمゅدة المشكا

るΑاإسام るΑالترب 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدراس
るΑاإسام 

 03/02/2001 مゅجستΑر

 الزراعΑ るمنヶ تュΑΑボ اهュ المتΑピراれ المتるボヤバ بشبكれゅ الرヵ بゅلتنΑボط عبدالكرュΑ د احمد المجゅهد
 るندسヰال
るΑالزراع 

 ゅ 11/02/2001جستΑرم

 عبدالرحمن د احمد شゅطر
 れゅئنゅض الكバب ヴヤع るΑヤالمح るΑالطب れゅتゅض النبバص بヤر مستخΑثゅت

るالممرض るボΑホالد るΑالح 
ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ22/02/2001 م 

ヶمΑف الحكΑرف د سゅع 

 フΑヤن من تヱنゅバΑ نΑالذ ヴالمرض ヶس الكبد )ج( فヱرΑر فゅمدى انتش
لكبد فヶ مستشれゅΑヘ صنゅバء ヱكذلポ انتゅボل اإصゅبヱ るسرطゅن ا

るヤئゅバن من الΑشΑゅバمヤل 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ24/02/2001 م 

ヶヤد عΑسع ヶلヱد عبدال ゆلاران ヶضمヰز الゅヰالج るانسجヱ ュالد れゅنヱض مكバب ヴヤع れゅボر الΑثゅت ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ24/02/2001 م 
 31/03/2001 مゅجستΑر أصヱل التربるΑ التربるΑ صنゅバء Αمنヶ المكゅنる ااجتمゅعるΑ لヤمュヤバ فヶ المجتمع الΑمنヱ ヶالヱバامل المぼثرة فゅヰΑ ده عبده احمد النزヶヤΑعب

 09/04/2001 مゅجستΑر عュヤ النヘس ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ عراヶホ االتزاュ الدΑنヱ ヶعاホتる بゅامن النヘسヶ لدى طヤبる جゅمバه صنゅバء حكمれ عبده نصΑف
 10/04/2001 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる نصるΑ -تヱلΑد البنヱ ヴتヱلΑد الدالる فヶ سれゅΑヘΑ المتنبヶ  د صゅلح احمد جمΑح

 التربるΑ صنゅバء Αمنヶ اأنمゅط سΑنゅء حسΑن حسن بゅنゅفع
اإدارة 

ヱالتخطΑط 
ヵヱالترب 

 12/04/2001 مゅجستΑر
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الゅΑボدるΑ السゅئدة لرぼسゅء اأホسュゅ فヶ كれゅΑヤ التربるΑ بجゅمバتヶ صنゅバء  

 ヱعدن
     

ヵدゅالحم ヶヤف عΑض سゅΑن رΑلヱاانس れافرازا ヴヤع れゅボر الΑثゅت ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ14/04/2001 م 
ヵرΑدل شرف د الزبゅشن عΑكسヱر اΑΑبΑヤال  ヴヤع れゅボر الΑثゅت ヶمنΑ اるΑالصح ュヱヤバالヱ ゆلط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ15/04/2001 م 

ヶبل الحكمボف مΑد س 
تボدΑر الجذヱر الحرة ヱالمヱاد مゅنバه اأكسدة فヶ بバض اامراض 

るバئゅالش 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ16/04/2001 م 

 ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الヰداヱ るΑأثゅرهゅ فヶ الボران الكرュΑ رفعれ حسΑن د عبヱرة
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 17/04/2001 مゅجستΑر

ペف عبدالحΑاحمد س 
الكゅئنれゅ الحるΑヱΑ لحشرة منゅلフヤボ البنヶ الバماベ عヴヤ اأشجゅر 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف れゅΑزارヱヤال 
ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ17/04/2001 م 

مゆヱΑヰ شرف ゅホسュ إسمゅعΑل 
ヶمΑヤالع 

سる الكゅئنれゅ الدるボΑホ المヱゅボمる لバヤاج ヱتゅثΑر بバض النبゅتれゅ الطبるΑ درا
れゅئنゅهذه الك ヴヤع 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ21/04/2001 م 

ヶホلح المشرゅد صΑسع ヶヤض عゅΑر るΑهرゅالط るلヱد الدヰع ヶمن فΑال ヶف ュΑヤバالت ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ02/05/2001 م 
ヶجゅن ヶヤدر عΑح ヵالعز  ゆاボمن ∼∼27انΑال ヶف ュ- るΑخΑرゅت るدراس ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ03/05/2001 م 

ヵرΑحسن احمد الحم ュゅヰال 
 ヶف ュヰركتゅبمش ゅヰتホعاヱ るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶمヤバلم るΑヱنバح المヱالر

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑالمدرس れراراボصنع ال 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 اإدارة
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 
 09/05/2001 مゅجستΑر

 09/05/2001 مゅجستΑر الるピヤ اإنجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる فヶ بバض ホصゅئده-ااستشراベ فヶ شバر ヱردز ヱرث  عبゅس عبدالمポヤ د مطヰر

 خゅلد احمد عبدالحΑヘظ عمر
نمヱ التكゅمل الزراعヶ الゅピبヶ فヶ منطるボ كرヱنجビ ゅرゆ السヱدان حΑث ت

 شجرة  الحراز
ヶدانヱس ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ14/05/2001 م 

ヵرヱゅالم ヶヤلد د عゅخ れヱΑاس ال ヶت ゆدة اأرض الخراΑصホ ヶف るΑعヱضヱالم るΑالبن ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ14/05/2001 م 
ヶمゅاحمد ش ヶヤع ュΑض إبراهヰعصر الن ゆاد ヶد فヱヰΑال るΑالشخصヵزΑヤاإنج る ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ16/05/2001 م 

 ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنホ ヶضゅΑゅ المراه فヶ سヱرة النسゅء .ヱاداゆ أحكュゅ اΑمゅن عبده حسΑن حجر
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 16/05/2001 مゅجستΑر

 21/05/2001 مゅجستΑر عュヤ النヘس  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ ى المبدعΑن من الشバراء الΑمنΑΑنالسمれゅ النヘسるΑ لد عبدااله د صゅلح خゅزندار

ヶرع الحزمゅف ゆلゅئد غゅホ هرゅط 
الرヱح المバنるΑヱ لدى رجゅل الشرطる الΑمنヱ るΑعاホتゅヰ ببバض 

れراΑピالمت 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ29/05/2001 م 

 06/06/2001 مゅجستΑر ااحゅΑء الدるボΑホ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ الΑمن-البكتΑرゅΑ المسببる لالتゅヰبれゅ السحゅنヶ عند اأطゅヘل فヶ صنゅバء  مد الزبΑرヵتヱفゅホ ペΑئد اح
 09/06/2001 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる تΑΑボمるΑ لسヤسるヤ كتゆ  الكرΑسنΑ れحヴΑ د صゅلح مرشد
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عبدالجゅبر عبدالゅボدر عبدالجبゅر 
 ااعرج

 ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ اردنヶ مゅバلュ الدعヱة ヱالتربるΑفヶ سヱرتヶ الバنكبヱ れヱلボمゅن
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 09/06/2001 دكتヱراه

ヶنゅحヤاحمد محسن الم ヶヤعر عゅلح شゅن صゅجΑت ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ12/06/2001 م 
ヶنゅعبده د عبده الغرب ゅسب るكヤم るΑاヱر ヶرة فヱااسطヱ るالخراف フΑظヱت ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ13/06/2001 م 

ヶホرヱال ヶヤمن فضل د عΑال ヶف るمゅバال れゅأسس اعداد المخطط ヶمنΑ るندسヰال 
 るندسヰال
るΑرゅمバالم 

 13/06/2001 مゅجستΑر

 19/06/2001 مゅجستΑر عュヤ النヘس  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ اتجゅهれゅ ااسرة الΑمنるΑ نحヱ اانجヱ ゆゅعاホتゅヰ ببバض المتΑピراれ  احمد عبده الるΑボヘعبده

 الزراعΑ るمنヶ دراسゅΑホ るسるΑ انتゅج ヱتسペΑヱ الバنゆ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ طال عبدالعزΑز د
ااホتصゅد 
ヱاإرشゅد 
ヶالزراع 

 27/06/2001 ستΑرمゅج

 د عبده حمヱد منصヱر
تشخΑص الخضゅئص النヘسるΑ لヤمترددΑن عヴヤ المشヱバذΑن فヶ المجتمع 

ヶمنΑال 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ30/06/2001 م 

 د محمヱد ヱΑسف فجゅل
 るسن ヶفヱالمت ヶنΑバبدر الヤاهد لヱمختصر شرح الش ヶائد فボفرائد ال

 سヱ るتحペΑボهـ درا∼∼2
ヵرヱس るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ04/07/2001 م 

 10/07/2001 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ عراヶホ حرフヱ الجر فヶ اإنجΑヤزヱ るΑالバربるΑ دراسる مゅボرنる اسΑل عبدالヱدヱد محمヱد

ヵمرゅاحد عبده الخヱعبدال 
هゆ المヰنるΑ فヶ المنゆホゅ الΑمنるΑ لヤمポヤ الヘضل الバطゅΑゅ السنヱ るΑالمヱا

 ヶلヱالرس ヶسゅبバال- ペΑボتحヱ るدراس 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ11/07/2001 م 

 د عبده العبヱد
ヱمستخヤص بバض النبゅتれゅ الطΑبる  -صمヒ النحل  -تゅثΑر البرヱبヱلبس 

るボΑホالد るΑالح れゅئنゅالك ヴヤع るΑヤالمح 
ヵرヱس ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ12/07/2001 م 

ゆد د عبده د العزヱمحم 
 ヶف るنヱالمخز るバΑالذرة الرف ゆヱر حبヱتده ヴヤع るΑمرض れゅدراس

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ14/07/2001 م 

 14/07/2001 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزュヱヤバ るΑ اإنسゅنるΑااداヱ ゆال عراヶホ ثΑمる اإفاس الرヱحヶ فホ ヶصΑدة اأرض  الΑبゆゅ منعュ د بعヱΑن

 زاهر محجホ ゆヱسュ ه
تحΑヤل أخطゅء المヘرداれ الるΑヱピヤ فヶ كتゅبれゅ طاゆ المستヱى الثゅلث 

るصمゅバال るنゅبمدارس ام ヶاادب ヵヱنゅالث 
ヶدانヱء سゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 
 14/07/2001 مゅجستΑر

 التربるΑ صنゅバء Αمنヶ مستヱى فュヰ طبるバΑ الュヤバ لدى مヤバمヱ ヶالطاゆ فヶ المرحるヤ الثゅنるΑヱ عΑد الدبعヶعヶヤ د عヶヤ س
 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس االΑتدر 

 15/07/2001 مゅجستΑر

ヶヤن د عΑحس ュΑعبدالكر 
 るبヤلدى ط れゅΑضゅΑالر ヶل فΑلتحصゅب ゅヰتホعاヱ るΑضゅΑدرة الرボال

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るمゅバال るΑヱنゅالث 
ホعراヶ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 17/07/2001 مゅجستΑرتدرΑس 
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れゅΑضゅΑالر 

ヵلد د د المطرゅخ 
 るΑالبر るΑبΑヤالص れالحما るヰاجヱم ヶرى فピالص ゅΑاس ポراتراヱ70≪د-

 2270ュ-∝207هـ ∝2∼
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ17/07/2001 م 

ヵدゅل الحمΑヤصاح احمد عبدالج 
 れالمشكا ゅヰمدى تضمنヱ るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱلヱاأ れذا るΑئΑالب

ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤلمرح ュヱヤバال ゆكت ヶف 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس االΑتدر 

 18/07/2001 مゅجستΑر

ュسゅホ لدゅه خゅعب ヵزヱف 
تュΑヱボ اختبゅراれ الرゅΑضれゅΑ لヤثゅنるΑヱ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنヱ  るΑمボترح 

ゅرهΑヱلتط 
ヶمنΑ ءالゅバصن るΑترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 
 19/07/2001 مゅجستΑر

ヵصر المعمرゅدر مرشد نΑح れゅمΑض اانزバط بゅس نشゅΑホ るボΑن الكبد بطرゅالمبكر لسرط フゅااكتش ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ25/07/2001 م 

ヶبゅصヱال ヴΑحΑ د عبده 
ヤع るΑホゅطبヱ るΑبΑترس  れゅدراس ベشر ) ヵرΑمران )الجバبع الゅتت ヴ
 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ -منطるボ صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバال 
عュヱヤ اأرض 

るئΑالبヱ 
 02/08/2001 دكتヱراه

 سΑヤمゅن عبده احمد سعΑد
 ュゅسホاأ るبヤالمجتمع لدى طヱ るΑنボالتヱ ュヤバن الΑعل بゅヘالت ュヰى فヱمست

 الヤバمるΑ بكれゅΑヤ التربるΑ جゅمバه صنゅバء
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

ج ヱطرベ منゅه
ュヱヤバس االΑتدر 

 04/08/2001 مゅجستΑر

ヶヰΑヱد الن ベاحمد د عبدالراز 
 ュسホ ى الرابعヱالمست るبヤلدى ط るΑالمخبر れراゅヰالم ゆゅى اكتسヱمست

 ااحゅΑء كるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس االΑتدر 

 13/08/2001 مゅجستΑر

ヵئد الصبرゅホ ر دゅعبدالجب れゅبヱボバط الゅボاس ヶف るبヱاثر الت ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 13/08/2001 مゅجستΑر

 هدى احمد نゅجヶ محسن
اثر برنゅمج ارشゅدヵ لتバدΑل السポヱヤ الバدヱانヶ لدى ااحداث الجゅنحΑن 

 るصمゅバال るنゅام ヶف 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

عュヤ النヘس 
ヵヱالترب 

 14/08/2001 مゅجستΑر

 مヱد عヶヤ عبده د العبدلヶح
 ゆゅكتسゅل بΑالتحص ヴヤء عゅΑمΑالك ヶف フゅااكتش るボΑطر ュاثر استخدا

ヶسゅمن اأسゅالث フذ الصΑلدى تام ュヤバال れゅΑヤعم 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس االΑتدر 

 20/08/2001 مゅجستΑر

 21/08/2001 مゅجستΑر الヰندسる المدنるΑ الヰندسる عراゅ ヶホئるΑاستخداュ احヱاض البΑヤسنる كゅحヱاض مゅバلجる نヰ مرヱان فゅضل جرجΑس الطΑヱل

 ヱدΑعる نゅشر سΑف
الجمヱヰرるΑ  -دراسる الطれゅΑヤΑヘ الداخるΑヤ فヶ الكاゆ السゅئるΑ فヶ صنゅバء 

るΑمنΑال 
ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ28/08/2001 م 

ヶبكر الحبشヱلح ابゅدر صゅボعبدال 
ヶن فΑدارسヤل るΑヘΑظヱال るΑمΑヤバالت れゅجゅΑااحت  るΑاام ヱمح フヱヘص

ュنظره るヰجヱ من れヱحضرم ヶر فゅالكب ュΑヤバتヱ 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ30/08/2001 م 

 عヶヤ حسΑن حسن راجح
اتجゅهれゅ  -الشバر الバربヶ فヶ الΑمن فヶ الボرن الحゅدヵ عشر الヰجرة 

 الرヱ るΑぼجمゅلれゅΑ  النسΑج
ヶمنΑ れゅピヤال 

  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 02/10/2001 دكتヱراه

 22/10/2001 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶالثゅボفる الشバبヱ るΑعاホتゅヰ بゅلバاج ヱالمرض فヶ المجتمع الΑمنヶ  عبده مボبل معمر
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 المゅバصر

ヶحヤボد الم ヶヤن عΑسゅΑ 
 ュヱヤバال ) ヶمヤバم ( ヶن اداء مدرسΑΑヰجヱالم ュΑヱボتヱ ヶالذات ュΑヱボالت

ゆا るفظゅبمح 
ヶمنΑ ءاゅバصن るΑلترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس االΑتدر 

 30/10/2001 مゅجستΑر

 31/10/2001 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ التュΑヤバ الجゅمヱ ヶバاثرة عヴヤ الュΑボ ااجتمゅعるΑ المتるボヤバ باسرة الΑمنるΑ طゅرベ مطヰر د مطヰر
ヶد الحدابぼدا ポヤد عبدالمゅران ال سعボال ヶف れゅヘاالت ュΑكر-るΑبヱヤاس るدراس ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ04/11/2001 م 

 れゅبボع ヴΑحΑ دΑر زヱヘالغ るام 
 ヶمنΑالمجتمع ال ヶف るΑشمゅヰال れゅعゅجمヤل ヵااسر ュゅالنظ- るدراس
 انثرヱبヱΑلヱجるΑ لجمゅعる ااختュゅ فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤرم عΑجستゅ 10/11/2001 

 ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ فヤسطΑنヶ نるボヘ اانسゅن عΑビ ヴヤره فヶ الشرるバΑ اإسامるΑ سعゅد نゅصر حسن بヤبل
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 11/11/2001 دكتヱراه

 12/11/2001 دكتヱراه التゅرΑخ ュ اإنسゅنるΑااداヱ ゆالΑ ヱヤバمنヶ الحゅΑة الヤバمるΑ فヶ باد الشュゅ خال الボرنΑن الخゅمس ヱالسゅس لヰヤجرة رضヱان احمد مصヤح الΑヤث

ヵزゅب ヶヤه عゅد عبヱد محم  るΑاإسام るバΑالشر ヶف ゅالرب- るرنゅボم るΑヰボف るدراس ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 14/11/2001 مゅجستΑر

نヱر ابヱبكر د ابヱبكر السΑد 
ヶتΑالب 

الطヤبる الゅバئدΑن من المヰجر دراسる مゅボرنる فヶ اانتمゅء النヘسヶ بΑن 
 ヱاホرانュヰ المΑボمΑن فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ02/12/2001 م 

ヶد الدبع ュسゅホ د احمدΑلヱ الحرة るΑض الدهنゅااحمヱ نΑبتヤن الヱرمヰال ヴヤع れゅボر الΑثゅت ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ04/12/2001 م 

 حنゅن عبده احمد راヱح
اثر استخداュ الゅΑボس فヶ تバدΑل بバض الュヱヰヘ الخゅطئる فヶ مゅدة ااحゅΑء 

ヶمヤع ヵヱنゅث ヶنゅالث フالص れゅلبゅلدى ط 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 05/12/2001 مゅجستΑر

ヶعبده العنس ヴΑحΑ دΑز るΑكヤم 
ヱالكΑمゅΑء لدى طゅلبれゅ اثر  اأنشطる المصゅحبる عヴヤ ااتجゅه الヤバمるΑ نح

るΑヱنゅالث 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 06/12/2001 مゅجستΑر

 د سرحゅن غゅلゆ الدعΑس
اكتسゆゅ المゅヘهュΑ الرゅΑضヱ るΑعاホتゅヰ بحل المسゅله الرゅΑضるΑ لدى 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅمن اأسゅى الثヱالمست ゆطا 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
رΑس تد

れゅΑضゅΑالر 
 25/12/2001 مゅجستΑر

 26/12/2001 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる مゅボرنる -الバبゅرة ااسمるΑ فヶ الピヤتΑن اإنجΑヤزるΑ بゅلバربヶ  عنるΑゅ احمد حسΑن شرف الدΑن

 نصره عبده الخضر صゅلح
バالت るヤسع من مرحゅالت フصヤراءة لボج الヰمن ュΑヱボت ヶف ヶسゅاأس ュΑヤ

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 
 27/12/2001 مゅجستΑر

ヶانヱヤد محسن الع ヴヘمصط 
 れراゅヰمن الم ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح ヶبع فゅالس るبヤن طΑمدى تمك

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑاامائ 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
るピヤ تدرΑس ال
るΑربバال 

 30/12/2001 مゅجستΑر



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

ヶالنمران ュسゅホ دل احمد دゅع 
 ヶف るبヤلدى الط るΑعゅندة ااجتمゅلمسゅب るتホعاヱ るΑسヘحدة النヱلゅر بヱバالش

るΑバمゅالجヱ るΑヱنゅالث るالدراس ヶتヤمرح 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ22/01/2002 م 

ヶر الرازحヘك عبده حسن د مسヘالヶمنΑال ヵヱヤバبن حمزة ال ヴΑحΑ ュゅعند اام ヵヱر الترب ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ23/01/2002 م 

ヵدヰف ه مΑصر حسن ضゅعبدالن 
مركز السΑطرة الضبط ヱعاホته بゅامن النヘسヶ لدى طヤبる المرحヤتΑن 

るصمゅバال るنゅام ヶف るΑヱنゅالثヱ るΑسゅن اأسΑتΑئゅヰن النΑالدراست 
ヶمنΑ ゆاادا るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ  سヘالن ュヤر عΑجستゅ24/01/2002 م 

ヵرゅالبك ヶヤد عΑسع ゆلゅد غヱمحم 
 るرنゅボم るΑヤΑヤتح るمن دراسΑال ヶف るΑسゅΑالس るΑددバتヤل ヶجヱلヱسヱع السホاヱال

 لحボبる التسΑバنれゅ من الボرن الバشرΑن
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ29/01/2002 م 

 02/02/2002 مゅجستΑر الجピرافゅΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ هΑدヱلヱجヱ るΑاستピال المゅΑة فヶ حヱض ヱادヵ مヱر زゅΑدヵصゅدベ د عヶヤ ال
 09/02/2002 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる اسヱヤبるΑ -لるピ الخطゆゅ الشバرヵ عند جمΑل بثΑنる  فゅضل احمد حسΑن عヶヤ الボعヱد

 ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ مدارس التヘسΑر فヶ عمر التゅبΑバن عبده زهرة  رるΑホ د
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 10/02/2002 مゅجستΑر

 عزΑزه مصヤح إسمゅعΑل تゅج الدΑن
دراسれゅ عヴヤ إكثゅر الΑヘكس دΑكヱرا من بΑئれゅ مختるヘヤ بゅستバمゅل الボバل 

るΑホゅالس 
ヶمنΑ るالزراع 

البسゅتΑن 
れゅبゅピالヱ 

 11/02/2002 مゅجستΑر

 ارヱى د عヶヤ ااخヘش
 ヶف ゅヰنتゅمكヱ ゅرهヱبد るتホعاヱ رヱر المنظΑビ ج المرأةゅإنتヱ عمل

ヶمنΑالمجتمع ال 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ13/02/2002 م 

 13/03/2002 مゅجستΑر لكΑمゅΑءا الΑ ュヱヤバمنヶ تحضΑر ヱدراسる بヱلΑمراれ عضるΑヱ فヤزるΑ جدΑدة مヱصるヤ كヰربゅΑ عمر د عبدالヱاحد الشجゅع
ヶلح السامゅص ヶヤد ع るΑヤΑヤتح るدراس るΑخΑرゅدر التゅالمص ヶف るヤΑبボالヱ ان اأرضヱخ ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ13/03/2002 م 

ヶنゅبΑالش ヶヤة شرف د عゅنج 
 ュΑヤバدس من التゅالس フالص ヶن فΑبヱهヱالم るبヤلدى الط ペافヱالت れمشكا

 ゅسヶ فヶ امゅنる الゅバصمるاأس
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

عュヤ النヘس 
ヵヱالترب 

 14/03/2002 مゅجستΑر

ヵرΑن الزبΑلح حسゅن صΑحس れكΑل بΑヱسم れゅΑلمسرح ヵヱنバن المヱء المضمゅلبن るΑدボن るدراس ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ19/03/2002 دكت 

ヵمرゅالع ゆلゅد حسن احمد بن ط 
るホ بΑن اكتسゆゅ طاゆ الصフ التゅسع اأسゅسヶ فヶ صنゅバء الバا

るΑنゅالسك れلمشكاゅب ュヰΑعヱヱ るΑنゅالسك ュΑهゅヘمヤل 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدراس
るΑعゅااجتم 

 03/04/2002 مゅجستΑر

るفعヱر د مヱد منصΑسع るΑاإسام るバΑالشر ヶف ヵخ البشرゅااستنسヱ نΑالجن ヶمنΑ ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑنゅاإنس 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 23/04/2002 دكتヱراه

ヶنゅسヤد الΑء د عبده سعゅバض صنヱح ヶف るΑئゅارد المヱالمヱ خゅالمن ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ30/04/2002 م 

 الれゅピヤ عراヶホ الجヱヰد الصヱتるΑ ابヶ عヶヤ الゅヘرسヱ ヶسΑ ュゅحヴΑ عヱヤان
 るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 07/05/2002 مゅجستΑر
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ヶبゅصヱمش الゅد طΑゅホ عبده ポヱヤم 
 ヵヱنゅالث ヶنゅالث フء لصゅΑهج ااحゅمن ヶرة فヱحدة مطヱ سΑاثر تدر

 عヤمヶ من منظヱر إسامヶ عヴヤ ااتجゅهれゅ نحヱ المゅدة
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 08/05/2002 مゅجستΑر

るヘحボاحمد عبده احمد د ال 

المسゅلる الヰندسるΑ الヘヤظるΑ بほسゆヱヤ الصヱ るビゅΑنヱع المطゆヱヤ  عاるホ حل
 るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバبع من التゅالس フالص るبヤلدى ط ゅヰΑف

るΑمنΑال 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالرا 
 18/05/2002 مゅجستΑر

ヵدرゅボاحمد د ال るطمゅف バال れداボバض مバلب ゅΑكΑنΑكヱ るΑكΑمゅنΑد ヱثرم るدراسるΑلゅボصر اانتゅن ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراه الكヱ18/05/2002 دكت 

 عبدالغنヶ مطヰر صゅلح النヱر

اأخطゅء الشゅئるバ عند حل المسゅئل الヰندسるΑ لدى طヤبる الصフ السゅبع 
 ゅヰتゅترحボمヱ ゅヰبゅأسب るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバمن الت

ゅヰعاجヱ 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالرا 
 19/05/2002 مゅجستΑر

ヶحسن الصراب ュحزا ヵدゅه るΑال الشخصヱاأح ヶف るΑالشرع れدراボالم ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 21/05/2002 مゅجستΑر

 01/06/2002 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ اعداد اختبゅر طゅヘءة لطاゆ كるΑヤ الطゆ زكるΑ نゅصر درΑヱش عبدالحسΑن

ヶانヱヘالص ュسゅホ د عبده ベدゅص 
اأヱضゅع السゅΑسるΑ الداخるΑヤ لΑヤمن فヶ الصフ اأヱل من الボرن التゅسع 

ヵادΑعشر الم 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ03/06/2002 م 

ヶボΑن العرゅبل نعمボد د مゅرش るΑئゅالنس れゅΑة شخصゅتراد تجヱك フΑزヱج ゆتゅالك フホヱم ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ05/06/2002 م 

ヶمゅالش ヶヤع ゆゅهヱاد عبدالぼف 
ュ دراسる 2229-22∝2المخاフ السΑヤمゅنヶ فヶ الバصر الحدΑث 

ペΑボتحヱ 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ05/06/2002 م 

ュزゅج ヶヤظ عΑヘاد عبدالحぼدا   فホゅن  れヱΑاس ال ヶم تΑヶن るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ08/06/2002 م 
ヵرΑد الط ュسゅホ لحゅفر" صヱستΑس "لكرヱستヱر فヱدكت るΑمسرح ヶن فΑالدヱ るضヰح النヱر ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ10/06/2002 م 

 مراد عبدالغنヶ احمد نعمゅن
المصゅنع فヶ الΑمن ヱعاホتゅヰ ببバض دافるΑバ اإنجゅز لدى عمゅل 

れراΑピالمت 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ11/06/2002 م 

ヶبΑد الضبΑل عبده احمد زゅجم 
 るΑالترب るΑヤك ヶف ヵزΑヤاإنج ゆس اادΑء-تدرゅバصن るバمゅل -جΑヤتح
ゆالطا れゅجゅΑاحت 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 
 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 
 ゅ 15/06/2002جستΑرم

 عبدالヱاسع طه د هヱاش السゅボف
 るΑربバال るピヤال ヴال るΑزΑヤاإنج るピヤالنثر من ال るدى ترجمゅمبヱ れゅبヱバص

 بゅإشゅرة الヴ رヱاるΑ مزرعる الحヱΑان
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ18/06/2002 م 

ヶΑΑالع ュΑث رغد عبدالرح るΑاヱلر ヶصصボء الゅاطن (البنヱة المヱدع( ヵردゅس هゅمヱ ヶホعرا るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ19/06/2002 م 

ヵدゅف الحمΑس ュΑرة عبدالرحゅس 
 ヶف るΑص اأدبヱس النصΑتدر ヶف るجヱالم フゅاكتش るボΑطر ュاثر استخدا

 るΑرヱヰلجمゅب るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط ヶد اادبホゅر النΑكヘالت るΑمتنمΑヶء نゅバصن るΑالترب 
 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑرتدرΑجستゅ20/06/2002 م 
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るΑمنΑال るΑربバال 
عبدالغنヶ عヶヤ عヶヤ عゅئض 

ヵااهجر 

الجزء اأヱل من ホادة النحر فヱ ヶفれゅΑ اعゅΑن الدهر ابヶ الطبゆΑ بن 
ペΑボتحヱ るدراس るمخرمゅعبده ب 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ24/06/2002 م 

 ن د جΑان صغΑرعبدالرحم
الجزء الثゅنヶ من ホادة النحر فヱ ヶفれゅΑ  اعゅΑن الدهر ابヶ الطゆΑ بن 

 るمخرمゅعبده ب-ペΑボتحヱ るدراس 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ25/06/2002 م 

 26/06/2002 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ داヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑاا Αمنヶ دراسる نボدるΑ لヘヤكرة الرئΑسるΑ لヤرヱاるΑ -الバبヱر الヴ الヰند  ゅΑسر عبده د احمد

ヶخΑاحمد الش ヶヤد ع 
مشرヱعれゅ دعゅة الحرゆヱ الصΑヤبるΑ فヶ الボرنΑن الثゅلث ヱالرابع 

 عشرالمΑادΑΑن
ヶبΑل るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ29/06/2002 م 

 الれゅピヤ سヱرヵ ن الخشゆゅالجヱヰد النحヱ るΑヱالصرفるΑ عند اب ヱΑسف بن محمヱد فجゅل
 るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 30/06/2002 مゅجستΑر

 30/06/2002 مゅجستΑر التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ االヶ المضΑئる فヶ اخبゅر أئمる الزΑدるΑ سヱヤى عゅホ ヶヤسュ المΑぼد
خゅلد عبدالرحمن حسن عبده 

 ااهدل

خゅرベ كヱمΑدヱ ゅΑفヤسるヘ البنるΑ الدالるΑ لمسرحるΑ اانسゅن ヱاانسゅن ال
ヱردشゅرج برنヱلج 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ02/07/2002 م 

 03/07/2002 مゅجستΑر الجピرافゅΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ المヱارد المゅئヱ るΑاستピالゅヰ فヱ ヶادヵ حضرمれヱ عبヱد احمد عبΑد بゅلطΑف

 أسمゅء عبدالرحمن احمد حسن
تヱافر اأسئるヤ الصるΑヘΑ لدى مدرسヶ التربるΑ اإسامるΑ فヶ مدى  

るΑヱنゅالث るヤالمرح 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 
 07/07/2002 مゅجستΑر

ヶدلΑع ヶヤع ヶجゅاحمد ن 

 るΑヤΑヤالتح るボΑل  -اثر الطرΑتحص ヶف れゅΑضゅΑس الرΑتدر ヶف るΑبΑالترك
バالت るヤبع من مرحゅالس フالص ゆطا るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤ
るΑمنΑال 

ヶلゅمヱء صゅバصن るΑالترب 
 ベطرヱ هجゅمن

تدرΑس 
れゅΑضゅΑالر 

 07/07/2002 مゅجستΑر

ヴヘن مصطΑد شمس الد 
ااستボصゅء المピنゅطΑسヱ ヶالكヰرヱمピنゅطΑسヶ فヶ منطるボ البΑضゅء جبل 

 مバبل
ヶمنΑ ュヱヤバال 

عュヱヤ اأرض 
るئΑالبヱ 

 09/07/2002 مゅجستΑر

 فヶسعΑد د ゅホئد المخا
 るرسゅالممヱ ヶنヱنゅボن النص الΑب るΑمنΑمراه الヤل るΑسゅΑالس ベヱボالح

るΑعゅااجتم 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ10/07/2002 م 

 جبره احمد د عبدالرحمن
اثر استخداュ الكゅرΑكゅتΑر فヶ تدرΑس الظヱاهر ااجتمゅعるΑ فヶ الΑمن 

 ى طヤبる الصフ اأヱل الثゅنヵヱعヴヤ تحペΑボ أهداフ المجゅل المバرفヶ لد
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدراس
るΑعゅااجتم 

 11/07/2002 مゅجستΑر

 14/07/2002 مゅجستΑر التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる تゅرΑخるΑ -ااعراゆ فヶ تゅرΑخ الΑمن الボدュΑ  عヶヤ عبدالرحمن د ااشبط
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 د محسن عبده الボحΑف

 ヶف ヶمヤバل الΑالتحص ヶف るΑنΑヱالتكヱ るرحゅالش ュΑهゅヘاثر خرائط الم
 ヶف ヶسゅمن اأسゅالث フالص るبヤلدى ط ゅهヱنح れゅهゅااتجヱ ءゅΑااح

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 15/07/2002 مゅجستΑر

ヶسمゅボد الヱحم ヶヤد عΑز ヶヤع 
 ポΑترヱΑل حمض البヱر اندΑثゅتIBA ヱاヱ ヴヤع るΑヤر المحΑط التجذゅس

るΑمنΑال フヱالظر れن تحヱتΑالز フゅض أصنバل بボر عΑتجذ 
ヶمنΑ るالزراع 

البسゅتΑن 
れゅبゅピالヱ 

 17/07/2002 مゅجستΑر

ヵرゅヰالش ヴΑحΑ ゆゅهヱن عبدالゅمΑا 
 るΑヤبك るΑاإسام れゅالدراس るبヤلط るΑدΑヱالتج れراゅヰس المΑمج لتدرゅبرن

 るΑالترب- ュالنظ ゆヱヤأس ペفヱ ءゅバصن るバمゅج 
 التربるΑ صنゅバء Αヶمن

 ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 
 18/07/2002 مゅجستΑر

ヶنゅمΑد احمد ال ヶヤد ع 
 るالثاث フヱヘصヤراءة لボال ゆى كتヱمحت ゅヰتضمنΑ ان ヶピنبΑ ヶالت ュΑボال

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤرة من مرحΑاأخ 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

バالるΑرب 
 29/07/2002 مゅجستΑر

 نゅدるΑ عبده عヶヤ عثمゅن
الバاるホ بΑن الرضゅ عن الバمل ヱالسمれゅ الشخصるΑ لゅバヤمΑヤن فヶ مصنع 

 دراسる نヘسるΑ اجتمゅعるΑ -اادるΑヱ فヶ مدΑنる صنゅバء 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ31/07/2002 م 

 03/08/2002 دكتヱراه عュヤ النヘس  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ تشخΑصヱ ゅヰتバدゅヰヤΑ-حヱ تنヱゅل الれゅボ اتجゅهれゅ الشبゆゅ الΑمنヶ ن نجゅة د صゅئュ خΑヤل
د عبدالヱلヶ حسن عبده 

ヵヱゅالسم 

 ポΑمض الجبرلゅالرش بح ゅرهΑثゅتGA3  ヴヤسل عバاجد نحل الヱتヱ
 "Nantesالصれゅヘ الكمヱ るΑالنヱعるΑ لبذヱر الجزر صنフ نゅنتس "

ヶمنΑ るالزراع 
 البسゅتΑن
れゅبゅピالヱ 

 19/08/2002 مゅجستΑر

 عبده لطف عヶヤ صبゅر
 ュΑدボال ヶربバر الバالش ヶボヤت ヶف るΑلゅس الجمΑΑゅボامل  -المヱع ヶبحث ف

ヵヱصر اامバاخر ال ヴحت ヶボヤالمت ヶر فΑثゅالت 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ20/08/2002 دكت 

ヶجゅد الجヱبن حم ゆΑد د  ヶرانボال ペالنس- るΑبヱヤاس るدراس ヵرヱس るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ21/08/2002 دكت 

ヶرمボد عبده الم ヶعبدالغن 
 るΑرヱヰالجم ヶف ヵヱنゅل الثヱاأ フصヤل るビالبا ゆゅى كتヱمحت ュΑヱボت

るビالبا ュΑヤバلت るثΑالحد れゅهゅء ااتجヱض ヶف るΑمنΑال 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

 بるΑالバر
 24/08/2002 مゅجستΑر

عبدالرحمن عبده د حسΑن 
ヶنゅヘالصع 

ヴمヤس ヶر بن ابΑر زهバش ヶف ゅヰدالتヱ رةヱل الصΑتشك ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ25/08/2002 م 

 اإنسゅنるΑ ااداヱ ゆالΑ ュヱヤバمنヶ جمヱ  ゅバدراسる -التヘسΑر بゅلمゅثヱر لسヱرة اانゅヘل  سゅمヶ د حسن الحゅج
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 14/09/2002 مゅجستΑر

ヶヤبヱد الع ヶجゅطه ن 
 ヶف るΑヱنゅالمدارس الث ヶن فΑΑعゅن ااجتمΑΑصゅأداء ااختص ュΑヱボت

るΑدゅاارش ュゅヰء المヱض ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

عュヤ النヘس 
ヵヱالترب 

 15/09/2002 مゅجستΑر

 ュلゅش سヱن حنبΑتاحسن حس ゆΑالزب るΑعヱنヱ るΑكم ヴヤع フΑヘالتج ベطرヱ ゆنバال フطホ عدヱر مΑثゅヶمنΑ るن  الزراعΑتゅرالبسΑجستゅ16/09/2002 م 
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 ヱالゅピبれゅ الΑمنヶ حنبヱش
ヶادعヱال ヶヤده احمد د عバض صヱح ヶف ゆنバال るلزراع ゅヰصΑاعد تخصヱホヱ هゅΑد المゅحص ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر اأراضΑجستゅ02/10/2002 م 

 Αسヶمゅجد عヶヤ مرشد اادر
دراسる حヱل تヱزΑع بバض الバنゅصر الثるヤΑボ فヶ راس الكتゆΑ المتゅثر 

 بゅلصرフ الصحヶ عヶヤ سヱاحل مدΑنる الحدΑدة
ヶمنΑ ュヱヤバال 

عュヱヤ اأرض 
るئΑالبヱ 

 30/10/2002 مゅجستΑر

ヶعヤالض ヶヤعبده ع ヶヤع ヶاإسام るボヘال ヶضرر فヤن لΑجヱن الزΑب ペΑرヘالت ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 04/11/2002 مゅجستΑر

 لヴヤΑ عヶヤ صゅلح بヱゅزΑر
 れゅلنب ヵدΑヱヤボى الヱالمحتヱ ヱالنم ヴヤع るΑالزراع れماゅバض المバر بΑثゅت

 الヱئكゅ الحمراء
ヶمنΑ るالزراع 

البسゅتΑن 
れゅبゅピالヱ 

 05/11/2002 مゅجستΑر

ヵدΑصر الحمゅد عبده ن ヶヤد بن عΑز ュゅعند اام るΑヱاآراء الرترب ヶمنΑ Αءالتربゅバصن る るΑل التربヱر أصΑجستゅ25/12/2002 م 

 شゅئع عبده مجヶヤ مجヶヤ مسヘر
جゅمるバ  -التヱافヱ ペعاホتる بゅلضヱピط لدى طヤبる كるΑヤ التربるΑ صバده 

 صنゅバء
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

عュヤ النヘس 
ヵヱالترب 

 01/01/2003 مゅجستΑر

 نبΑل سヤطゅن ゅホسュ حΑدر
محゅصΑل الخضر  دراسる اホتصゅد لتكゅلフΑ الバمれゅΑヤ التسるΑボΑヱ لبバض

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 
ヶمنΑ るالزراع 

ااホتصゅد 
ヱاإرشゅد 
ヶالزراع 

 04/01/2003 مゅجستΑر

 14/01/2003 مゅجستΑر الΑヘزゅΑء الΑ ュヱヤバمنヶ دراسる عددるΑ لبازمゅ الバمヱد المヱجゆ فヶ الゅピزاれ المتدفるボ محمヱد احمد حسن خゅلد

 عبدالحمΑد سΑف احمد سعΑد
ホتصゅدるΑ لسゅΑسる اإصاح ااホتصゅدるΑ عヶヤ دراسる تحるΑヤΑヤ لاثゅر اا

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶن الزراعゅاائتم 
ヶمنΑ るالزراع 

ااホتصゅد 
ヱاإرشゅد 
ヶالزراع 

 15/01/2003 مゅجستΑر

ヶصヱد ال ュسゅホ غΑヤب 
 ュΑヤバالت るヤلمرح るΑزΑヤاإنج るピヤحصص ال ヶف ヶظヘヤعل الゅヘل التΑヤتح

るΑمنΑالمدارس ال ヶف ヵヱنゅالث 
ヶمنΑ るΑء التربゅバصن 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 
 19/01/2003 مゅجستΑر

ヶصヱد ال ュسゅホ غΑヤب 
 ュΑヤバالت るヤلمرح るΑزΑヤاإنج るピヤحصص ال ヶف ヶظヘヤعل الゅヘل التΑヤتح

るΑمنΑالمدارس ال ヶف ヵヱنゅالث 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 
 19/01/2003 مゅجستΑر

 التربるΑ صنゅバء فヤسطΑنヶ الضヱピط النヘسるΑ لدى الطヤبる الヱافدΑن ヱحゅجゅتュヰ اارشゅدるΑ اأشボر انجヶ د احمد
عュヤ النヘس 

ヵヱالترب 
 25/01/2003 مゅجستΑر

 ゆلゅل غΑعゅعبده عبده إسم
 ابヱالغΑث

الバاれゅホ بΑن جنゆヱ الجزΑرة ヱشمゅلゅヰ خال الボرنΑن الخゅمس 
ヵادΑدس المゅالسヱ 

ヶمنΑ Αنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆااداる خΑرゅراه التヱ28/01/2003 دكت 

ヶمΑف احمد احمد الحゅヘصر  عゅバالم ヶمنΑمجتمع الヤل ヶعゅااجتم ゆΑالترك-  れراΑピمتヤل るدراسヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤراه عヱ29/01/2003 دكت 
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 ュ- 1000ュ 2720ااجتمゅعヱ るΑااホتصゅدるΑ لヘヤترة من 

 خヤدヱن هزاع عبده نعمゅن 
Αع السゅضヱشمر اأ ポヤد المヰع ヶف るΑعゅااجتمヱ るΑدゅتصホااヱ るΑسゅ

 ヰΑرعش
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ03/02/2003 م 

 غゅلゆ احمد د ホحطゅن
 るΑمنΑ ペطゅمن من れゅボال ヶدة فヱجヱن المヱالده ヴヤع フرバالتヱ صلヘال

るヘヤمخت 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ03/03/2003 م 

 08/03/2003 مゅجستΑر ااホتصゅد  التجゅرة ヱااホتصゅد  Αمنヶ دراسる تحるΑヤΑヤ -الدヱر ااホتصゅدヵ لائتمゅن المصرفヶ فヶ الΑمن  عبゅس نゅصر احمد سΑف

 الزراعΑ るمنヶ حصر ヱتュΑΑボ طرز البرسュΑ الحجゅزヵ )الボضゆ( فヶ الΑمن إسمゅعΑل د غゅلゆ المصنف
المحゅصΑل 
るΑالزراع 

 09/03/2003 مゅجستΑر

 احمد د احمد عΑد

دراسる عن الشكل الظゅهرヵ المヱرفヱلヱجヶ لبバض أصنフゅ المヱز 
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヵدヤالب-るحج- ヵر الخضرゅااكث ベطر るرنゅボمヱ

ヵندヰالヱ ヵرゅボز البヱمヤل 
ヶمنΑ るالزراع 

البسゅتΑن 
れゅبゅピالヱ 

 16/03/2003 مゅجستΑر

 ヴΑحΑ عبده ポヤذكرى عبدالم
 مطヰر

ゆヱجن ヶف ヶنΑدس  الصراح الدゅرن السボخال ال るΑربバرة الΑالجز
ヵادΑالم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ18/03/2003 م 

ヶالذمران ヴΑحΑ ن دΑمن بدر الدΑال ヶف ヶمΑヤホط  اإΑع التخطホاヱ ヶمنΑ るندسヰال 
 るندسヰال
るΑرゅمバالم 

 22/03/2003 مゅجستΑر

ヶヤع ヵدゅد حم ュΑاإنج عبدالحك るピヤس الΑرةتدرゅالتج るΑヤك ゆلطا るΑزΑヤ ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ26/03/2003 م 

ヶحゅر د الصبヱد منصΑرش ュヤسヱ るΑヤه ع ヴヤد ص ヶنبヤل るΑرانボال るΑنゅالرب るΑالترب ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 31/03/2003 مゅجستΑر

 د ゅホسュ عゅホ ヶヤسホ ュحヱان
ヶ المدرسる اأسゅسるΑ فヶ محゅفظる صバدة ヱعاホتる بخصゅئص التسرゆ ف

るانشطتヱ المجتمع 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ01/04/2003 م 

 05/04/2003 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الدرس النحヵヱ فヶ الΑمن فヶ الボرن التゅسع الヰجرヵ فطュヱ عヶヤ حسن ااهدل
 09/04/2003 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる فنるΑ -شバر الΑمنΑΑن فヶ صدر اإساュ  منصヱر الボطゅمヶاحمد عبده 

ヶمΑرΑمحسن د عبده ال ヴΑحΑ 
 ュΑボض الバلب るΑالترب るΑヤس بكΑالتدر るئΑء هゅأعض るرسゅمدى مم

るΑراطボمΑالد 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ09/04/2003 م 

ヵلح عبده العمرゅد عبده ص 
 ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف ュΑران الكرボال ュヤバأداء م ュΑヱボت

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 
 09/04/2003 مゅجستΑر

ヶمΑعبده د الحك ヶホヱش 
مヱヰرるΑ الΑمنるΑ لبバض الュΑボ مدى تمثل طヤبる المرحるヤ الثゅنるΑヱ فヶ الح

るΑلゅالجم 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ10/04/2003 م 
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ヶمゅالش ヶヤد عΑهدى ز 
انتشゅر البكتΑرゅΑ الحヤزヱنるΑ البヱابるΑ بΑن المرضヴ الخゅضΑバن لヤتنظΑر 

るΑヱヤバال るΑضمヰه الゅنボヤل ヶヤالداخ 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ16/04/2003 م 

ヶنゅد حس ゆلゅشرف غ ヵヱゅرضボال フسヱΑ/رヱخ الدكتΑلدى الش ヵヱكر التربヘال ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر أصΑجستゅ16/04/2003 م 

ペヤد مط ヵن زهدゅمΑا れゅΑضゅΑالر ヶل فΑتحص ヴヤع るجヱالم フゅااكتش ュاثر استخدا ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 
 ベطرヱ هجゅمن

تدرΑس 
れゅΑضゅΑالر 

 17/04/2003 مゅجستΑر

 فゅطمる عヶヤ عبده عبゅس
 るΑمنΑع المراة الホاヱب ゅヰتホعاヱ るΑヘΑالر るΑبرامج التنم-  るΑعゅاجتم るدراس

るمゅヰت ヶف るΑرボل るΑボΑتطب 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ30/04/2003 م 

ゆゅヰش るء د طゅرن 
تراتΑجるΑ فゅعるΑヤ استخداュ استراتΑجるΑ التュΑヤバ البنゅئヶ مゅボرنる بゅاس

るΑندسヰال ュΑهゅヘالم ゆゅاكتس ヶف るΑرارボااست 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 
 30/04/2003 مゅجستΑر

ヶنゅضΑد البΑゅホ دヱحم ュعبدالسا 
 るΑرヱヰالجم ヶف るمゅバال るΑヱنゅثヤل るΑزΑヤاإنج るピヤال れراゅاختب るΑدボن るدراس

 ュ1000-1002ュ الヴ ∼277- √277الΑمنるΑ من 
ヶمنΑ اるΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ07/05/2003 م 

ヶسΑヤد الغΑد سعΑد حمΑسع 
 るكヤالمم ュخال فترة حك るΑمنΑال るΑسゅΑة السゅΑالح ヶف るヤΑبボر الヱد

 るΑمنΑال るΑヤكヱ1∝27-2722المتュ 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ10/05/2003 م 

ヴΑحΑ ئد احمدゅホ ヶヤع 
るمن  دراس るヘヤمخت れزاΑر تركΑثゅتIBA  رΑط تجذゅسヱاヱ حΑالتجرヱ

"ュتバال" ヵن البرヱتΑزヤل るΑسطヱل الボバر الΑتجذ ヴヤع るヘヤمخت 
ヶمنΑ るالزراع 

البسゅتΑن 
れゅبゅピالヱ 

 11/05/2003 مゅجستΑر

 11/05/2003 مゅجستΑر ااحゅΑء الدるΑ るボΑホالطヱ ゆالュヱヤバ الصح Αمنヶ داء الشボΑا بΑن المرضヴ المصゅبΑن بゅاسゅヰل فヶ صنゅバء الΑمن نبΑل سعد د عヶヤ حرمل

ヵرゅجب ヶヤس د عΑボヤب 
 るΑسヘالصحه النヱ るΑالدヱال るヤمゅバالم ゆΑلゅسゅب るتホعاヱ ヶجヱالز ペافヱالت

 لابنゅء
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤراه عヱ19/05/2003 دكت 

 21/05/2003 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ داヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑاا Αمنヶ الجヱヰد النحるΑヱ لΑحヴΑ بن حمزة الヵヱヤバ ازهゅر د لطف فΑゅع

ヶمゅن الشΑحس ヶヤنجاء احمد ع 
 るالمسبب ゅΑرΑن البكتΑب るΑヱΑالح れداゅمضヤل るمヱゅボد مدى المΑتحد

れゅΑヘامراض المستش 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ21/05/2003 م 

ュヤسΑ رヱعبدالن ュヤسΑ د 
ث من ホادة النحر فヱ ヶفれゅΑ الدهن لヤطゆΑ عبده بゅمخرمる الجزء الثゅل

- ペΑボتحヱ るدراس 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ24/05/2003 م 

ヶدسボد الΑسع ュسゅホ ュΑعبدالكر ゅヘان الصヱعند اخ ゅボΑزΑفゅتΑالم ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るヘسヤヘراه الヱ25/05/2003 دكت 

  اانسヶعبدالヱاحد عヶヤ د
 るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف ヱس النحΑتدر ヶف るΑربバال るピヤال ュヤバأداء م ュΑヱボت

るصمゅバال るنゅمゅب 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 
 26/05/2003 مゅجستΑر
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 るسام ヴسヱح مゅتヘد عبدال
れヱالح 

 04/06/2003 مゅجستΑر ااحゅΑء الدるボΑホ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحるΑ فヤسطΑنヶ دراسヱ るبゅئるΑ عن حمヴ الضنポ فヶ الΑمن

ュشゅه ヶヤن عبده عゅمΑا 
 るヘΑヘرة الطヱالخط ヵヱمن ذ るΑヱاد るثاث るΑلゅバن فΑب るΑبحش るنゅボم

 ,كゅلΑسュヱΑ(E,فΑتゅمΑنB6)فΑتゅمΑن
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ07/06/2003 م 

ゆلゅطヱد ابヱد حمヱء د حمゅأسم 
المΑزヱبرヱستヱل عن طرペΑ الヱ ュヘالمستュΑボ فヶ  فゅعるΑヤ استخداュ دヱاء

 تدبΑر المرحるヤ الثゅلثる من المخゅض
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ07/06/2003 م 

 ضحヴ صゅلح احمد سعΑد
 ペΑن عن طرΑسヱتΑااكس ュدة استخداΑالجد るΑائヱالد れاإجراءا るΑلゅバف

Αلتدب るبΑالحب れゅبビشر داخل الزゅن المبボالحるمΑس المشゅر انحب 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ08/06/2003 م 

ゆلゅط ヱأب ュسゅホ د د るΑرض 
دراسる بحثるΑ لدى عヱامل ااヱ ュالجنΑن المぼثرة فヶ مسゅحる السطح 

ヶمΑالمش 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ08/06/2003 م 

 احمدانتصゅر عبدالرゆΑホ مراد 
 ュΑΑボتヤن لゅجバمن خال ال るΑتヱص ベヱف れゅجヱز المゅヰج ュاستخدا

 السرΑرヵ لإجゅヰض
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ10/06/2003 م 

 10/06/2003 مゅجستΑر ء ヱالتヱلΑدالنسゅ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ الزمن المثゅلヶ فヶ ااستゅヘدة المنゅعるΑ الجنΑنるΑ من تحصΑن ااュ الكزاز ゅホئمる عبده حمヱد فراص

るΑボヘال れبゅث ヶヤلح عゅدل صゅن عゅΑالب ゆゅكت ヶجه فヰمنヱ ヶمرانバر الΑالخ ヶابن اب ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 14/06/2003 دكتヱراه

احمد عثمゅن نゅجヶ منصヱر 
ヶالمخاف 

 ポلゅابن م ヶヤع フالضر フゅارتش るبゅكت ヶن فゅΑح ヶاب れゅاعتراض
 راسる نحるΑヱد

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ15/06/2003 م 

ヵخذゅد الم ヴΑحΑ د 
 るدراس ヶヤد بن احمد المحΑحم るامバヤة لゅالنج ヴال るΑدゅヰاة الヱال るحΑنص

ペΑボتحヱ 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 

 れゅالدراس
るΑاإسام 

 16/06/2003 دكتヱراه

  النゅشرヵعヶヤ د عヶヤ د
دراسる فヶ التゅرΑخ  -ذヵ جره ヱدヱرهュ فヶ حكュ دヱلる سبヱ ゅذヵ رΑدان 

ュΑدボمن الΑヤل ヶسゅΑالس 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ21/06/2003 م 

 حمΑد مثنヴ صゅلح حΑدره
 るΑمضゅالح れゅΑرゅبطヤل ヶتΑلヱل االكترヱヤمحヤز لΑالترك れゅΑヱمست

 مستヤヰكヱるتゅثΑرهゅ عヴヤ تشΑピل البطゅرれゅΑ ال
ヶمنΑ るالزراع 

 るندسヰال
るΑالزراع 

 22/06/2003 مゅجستΑر

 24/06/2003 دكتヱراه الكΑمゅΑء الΑ ュヱヤバمنヶ اصطنゅع ヱدراسる بバض البヱلΑمراれ الجدΑدة المヱصるヤ كヰربゅئゅΑ عبΑر عمر ابヱبكر غبΑد
 25/06/2003 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ سゅنるΑااداヱ ゆالュヱヤバ اإن Αمنヶ البنゅء المヱضヱعヶ لرヱاるΑ الバجヱز ヱالبحر ΑحヴΑ حسن ΑحヴΑ الヱظゅف

ヶهر احمد د عبدالمغنゅل طΑامل جمヱء الحゅمن النس れゅضΑعزل داء المب ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/06/2003 م 
 29/06/2003 مゅجستΑر الكΑمゅΑء الحュヱヤ るΑヱΑ الصحるΑالطヱ ゆالΑ バمنヶ تボدΑر المヱاد المゅنるバ لヤتゅكسد عند المتゅバطΑن الヱ れゅボلΑد سعΑد عبده هبه ه
 29/06/2003 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ عراヶホ دراسる مゅボرنる -الヱヤاحペ فヶ اإنجΑヤزヱ るΑالバربるΑ  إسمゅعΑل طゅلゆ إسمゅعΑل
ュتゅحヱاب ュسゅホ ر ال د دΑبバالت れراゅヰلم るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤن طゅボمدى ات ヶف ヶبゅكتヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅرمنΑجستゅ05/07/2003 م 
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るΑمنΑال るΑرヱヰالجم  るピヤس الΑتدر
るΑربバال 

ヶدلヱر د الحΑسف خヱΑ ائدぼفヱ ュゅه من أحكΑف ゅمヱ フヰرة الكヱس ヶف ヶرانボصص الボال ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 06/07/2003 دكتヱراه

 نゅئفد د عثمゅن 
ヶバمゅى الجヱالمست ヶن فΑΑمنΑمن ال るΑزΑヤاإنج ヶمヤバء متゅانش るدراس-

れゅΑجΑاستراتヱ れراゅヰم 
ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ06/07/2003 دكت 

 اゅΑد ヱΑسف د بطΑبط 
 るΑヱΑالح れداゅمضヤل ゅヰبتゅاستجヱ نヱΑバى الヱدバل るΑرΑالبكت れゅالمسبب

 بصنゅバء الΑمن 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ07/07/2003 م 

 07/07/2003 مゅجستΑر الكΑمゅΑء الΑ ュヱヤバمنヶ اصطنゅع ヱدراسる بバض ااヱلΑجヱمΑراれ المヱصるヤ كヰربゅΑ عبدالحΑヘظ عヶヤ عبده سعΑد
 ヶヤحسن ع ュتゅد ح  れヱΑヤΑرج اヱج るΑاヱر るرش-دراسゅدل مΑم- るΑمΑヤホإ るΑاヱكر ヶمنΑ れゅピال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ09/07/2003 م 

 سعد زكヶ عبدالゅボدر 
 ヶن اكبرة فΑヱلتك ヶبヱض الرسヱل الحΑヤتحヱ るΑئゅΑمΑكヱΑجヱ るΑホゅطب

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶホعرا ュヱヤバال 

عュヱヤ اأرض 
るئΑالبヱ 

 14/07/2003 دكتヱراه

 ゆゅヰاحمد عبده الم ゆヱΑأ 
دراسる  -إدارة المゅΑة فヶ المسホゅط المゅئるΑ الصΑピرة لحヱض صنゅバء 

 るボمنط るلゅان حヱバس 
ヶمنΑ るالزراع 

 るندسヰال
 るΑالزراع 

 15/07/2003 مゅجستΑر

ゅشゅلح البゅص ゆΑجبران ط 
 フالص るلبゅلدى ط るΑالدراس れراゅΑل ااختΑدバلت ヶバجم ヵدゅمج ارشゅبرن

ヵヱنゅل الثヱاأ 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑس التربヘن ュヤر عΑجستゅ16/07/2003 م 

 ュسゅホ ヶヤع ヵرゅرةعبدالبΑام
 ヶالعبس 

حヤبる عヴヤ ااخصヱ ゆゅالتΑピراれ الヘسヱΑلヱجるΑ لبバض دراسる تゅثΑر ال
ゆعند اارن ュء الجسゅأعض 

ヶمنΑ るالزراع  ヶانヱΑج الحゅر اإنتΑجستゅ19/07/2003 م 

 ヶボΑدر د الزرゅボعبدال ゅرش  るΑヰد المنتゅバااب れذا れءゅضヘال ヶف ュمバالم ベゅボثر ااشتぼم ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑر الرΑجستゅ27/07/2003 م 
حヘظ الدΑن  عبدالرحمن احمد

 المصنف
 03/08/2003 دكتヱراه التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الحゅΑة الヤバمるΑ فヶ الحجゅز فヶ الボرنΑن الثゅلث ヱالرابع الヰجرΑΑن 

ヱد كند ュعبدالمنع 
 ゅヰرنتゅボمヱ ヵر الطبرΑسヘت ヶل م فヱالرس れاヱزピل るΑخΑرゅدة التゅالم

 بمكتゆ التゅرΑخ 
ヵرヱاا سるΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ داΑرゅر التΑجستゅ04/08/2003 م 

 ヵمر محسن احمد الصبرゅع 
 るدنバال るボمنط ヶف れΑلヱΑالز ゆاسヱاصل رヱ るΑدنバم るΑجヱلヱΑج- ベشر

 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ -تバز
ヶمنΑ ュヱヤバال 

عュヱヤ اأرض 
るئΑالبヱ 

 05/08/2003 مゅجستΑر

 الれゅピヤ  عراヶホ اثر التヘكΑر الصヱتヶ فヶ دراسる الバربるΑ  مشتベゅ عبゅس معن 
 るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 14/08/2003 دكتヱراه

 ヶدانΑボن الΑلد احمد حسゅخ  ヶヘΑظヱال るدائゅب ゅヰتホعاヱ ヵرار اإدارボنع الゅلص るΑسヘالن れゅホヱバالم ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ18/08/2003 م 
 20/08/2003 مゅجستΑر الュヱヤバ السゅΑسるΑ  التجゅرة ヱااホتصゅد Αمنヶ ヶ دヱاΑヱن الヱزاراれ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ الرضゅ الヱظヶヘΑ لゅバヤمΑヤن ف عبدالمポヤ طه عبده جمΑل 
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 خゅلد داحش عヶヤ صゅلح البنゅء 
تュΑヱボ أداء طヤبる المرحるヤ الثゅنるΑヱ فヶ تاヱةالボران الكرュΑ فヶ ضヱء 

 احكュゅ التجΑヱد 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

 るΑاإسام 
 24/08/2003 مゅجستΑر

 ヵد عبدالرحمن البدرゅمن  عمΑلゅاجن بヱن الدΑب れاゅヰااس ヴمرض ヶبكتر فヱヤΑالكمب ゅΑرΑر بكتゅانتش ヶホعرا るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ13/09/2003 م 

 عبدااله احمد عヶヤ البنゅء 
ヶ فترة تボبل الذاれ لدى اأبنゅء ヱعاホتる بゅسゅلゆΑ المゅバمるヤ الヱالدるΑ ف

 るلヱヘالط 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤر عΑجستゅ28/09/2003 م 

 الΑ  れゅピヤمنヶ دراسヱ るتحΑヤل -بنるΑ إゅボΑع الشバر الバربヶ عبدالكرュΑ اسعد ホحطゅن نゅصر 
 るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 29/09/2003 دكتヱراه

 ヶヘヤن العΑحس ヶحΑ هدى حسن 
ゅب るمゅバال るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑأداء مد るΑلゅバء فゅバصن るصمゅバال るنゅم

 ヱعاホتる بضヱピط الバمل 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

اإدارة 
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 
 04/10/2003 مゅجستΑر

 فぼاد د عヶヤ النヱد
 るΑعヱاا ヴلمرض ゆمل مسبゅバن كΑستتヱمヱヰال ゅبازم れゅΑヱس مستゅΑホ

  れゅボال ヶطゅバعند مت ゆヤボヤل るΑヱالدم 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ07/10/2003 م 

 سヱヤى حمΑد عヶヤ الخゅΑط
 るفظゅبمح ュطゅالطم ヶف ヵزارヱΑヘل الヱلمرض ذب るΑヱΑالح るمヱゅボالم

 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ -صنゅバء
ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ15/10/2003 م 

 عزΑز صゅلح عヶヤ الدعΑس 
 ュゅتم ヶاب るسゅان الحمヱΑد ヶر فバالش るピل- ゆااد: ゆاヱأب-ゆالنس-

 الヰجゅء 
 18/10/2003 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ   ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ نΑヶم

 ュد احمد عمر المغر  ゆدة-اأرض الخراΑصボヤل るΑヱالنح るΑبنヤل るΑبヱヤاس るدراس ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاإنج るピヤر الΑجستゅ22/10/2003 م 
 ヶالصرم れبゅسط عبده ثゅعبدالب  るヤالجم ゆΑترك るرنゅボم るΑربバالヱ るΑزΑヤن اإنجΑتピヤال ヶف ゅヰاعرابヱ ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ22/10/2003 م 

 ヶヤΑボال ヶヤع ュحزا ヶヤد ع るΑمدانヰد ااسرة الヰع ヶف ほسب るكヤمم ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ23/10/2003 م 
 ヵرヱد حسن الجبΑن رشΑسゅΑ  من إدارةΑال ヶف れゅعゅض الصنバلب ヶالصح フة الصرゅΑم ヶホعرا るندسヰال  るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ01/11/2003 م 

 ヶلحゅل الصΑعゅإسم ペاثヱ ヵعد  るヘヤالتك るヤΑヤホ ヶصح ュゅنظ ュΑتصم- るΑراض ااستخدامビلأ ヶホعرا るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ02/11/2003 م 
عبدالمجΑد احمد Αحヶ مداغش 

 ヵشدゅالح 
 03/12/2003 مゅجستΑر الجピرافゅΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる جヱΑمヱرفヱلヱجるΑ -عمران  حヱض

 ヶمΑالغش ゆلゅاسع د غヱعبدال 
ااحゅدΑث ヱااثゅر الヱاردة فヶ بゆゅ الバبゅداれ من مستند ابヶ داヱヱد 

 ヶلسゅΑج-الطΑتخرヱ るدراس 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 

 れゅالدراس
るΑاإسام 

 04/12/2003 هدكتヱرا

 ヵヱゅمن  د د احمد السمΑال ヶف ヱヤボΑمヱتΑس السヱرΑع فヱΑش ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/12/2003 م 

ヶمΑه الحكゅعبده د عب ュゅヰال 
 るΑالمخبر れراゅヰمヤل るΑالترب るΑヤء بكゅΑمΑالك ュسホ るبヤى أداء طヱمست ュΑヱボت

 الازمる لتدرΑس الكΑمゅΑء 
Αヶء منゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 ュヱヤバس الΑتدر 

 10/12/2003 مゅجستΑر
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 الΑ ュヱヤバمنヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ  -تュΑΑボ جヱΑتボنヶ لتربるΑ مدΑنる صنゅバء خゅلد عبده حسن برط
عュヱヤ اأرض 

 るئΑالبヱ 
 15/12/2003 مゅجستΑر

 تヱفペΑ عبده سعΑد العرゅΑن 
Αمヱゅボالمヱ ヶسΑطゅنピالم ゆΑボالتن ペطرائ れゅボΑع تطبホヱم ヶف るΑئゅربヰالك る

 ヵالجصمه-اثر ヵادヱ- نΑاب るفظゅمح 
ヶمنΑ ュヱヤバال 

عュヱヤ اأرض 
るئΑالبヱ 

 17/12/2003 مゅجستΑر

 ヶدسボرش الゅدل عبده طゅع 
مستれゅΑヱ التヘكΑر الヰندسヶ لدى طاゆ كるΑヤ التربヱヱ るΑفゅボ لنمヱذج فゅن 

 مΑل 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅΑضゅΑالر 
 17/12/2003 مゅجستΑر

 20/12/2003 مゅجستΑر عュヱヤ الحゅΑة الΑ ュヱヤバمنヶ دراسる تصنヱ フΑانتشゅر اافゅعヶ فヶ الΑمن  سゅلュ محヱヘظ سゅلュ عبΑد بسΑس 

 عヶヤ سرヵ محمヱد المدرس 
عΑボدة اامュゅ ابヶ الحسن ااشバرヵ فヶ ضヱء الボران ヱالسنヱ るاヱホال 

フヤالس 
ヶホعرا るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 

 れゅالدراس
るΑاإسام 

 27/12/2003 تヱراهدك

 ヵرΑن الزبΑد احمد حس ヶヤع 
 るΑゅヰن ヴحت ヶヤهゅصر الجバمن ال ゆバرث ابن كゅالح ヶبن るヤΑبホ رバش

 ヵجرヰال ヶنゅرن الثボال-るدراسヱ شرحヱ ペΑボتحヱ جمع 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ04/01/2004 دكت 

 10/01/2004 مゅجستΑر الヰندسる المدنるΑ الヰندسΑ  るمنヶ السمن ヱالمنظるΑ- れゅヘ مゅバلجる مゅΑة الصرフ الصنゅع عゅدل ゅホسュ سعΑد شمسゅن 
 10/01/2004 مゅجستΑر الヰندسる المدنるΑ الヰندسΑ るمنヶ السمن ヱالمنظれゅヘ -مゅバلجる مゅΑة الصرフ الصنゅعるΑ  عゅدل ゅホسュ سعΑد شمسゅن 

 سمΑر ゅホئد سعΑد نゅصر 
 るΑفヱة الجゅΑالم るΑذピتヱ るΑئゅΑمΑكヱΑج るدراس-るボالمنط るヤجヱسد -الح るボمنط

 الΑمن-تバز-الゅバمرة 
ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ10/01/2004 م 

 11/01/2004 دكتヱراه الكΑمゅΑء الΑ ュヱヤバمنヶ السポヱヤ الطヱ ヶヘΑحصゅئص الثبゅتるΑ لبバض المヱاد الゅボبるヤ لヤتヱヤヘر  بΑボヤس عヶヤ عبده زبゅره

 د عبدالكرュΑ زΑدان 
 るΑعゅالصن れゅヘヤالمخ ュΑΑボء تゅバصن ヶالخطرة ف るبヤإدارة -الصヱ درゅالمص

 れゅヘヤالمخ 
ヶホعرا  るندسヰال  るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ12/01/2004 م 

 ヵرΑن د حرΑزن حسゅم  るΑاإسام るバΑالشر ヶف るمゅバال れゅΑكヤالم ヶف フالتصر ヵرヱس るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 12/01/2004 دكتヱراه

 12/01/2004 دكتヱراه الるピヤ اانجΑヤزるΑ الれゅピヤ عراヶホ دراسる نボدるΑ-الヘن السゅخر فヶ اادゆ الボصصヶ انجس ヱلسن  عヶヤ مظュヱヤ حسΑن 

 د صغΑر د عヶヤ د عمر
 ヶء فゅバصن るصمゅバال るنゅام ヶف るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑأداء مد ュΑヱボت

るΑنヘالヱ るΑاإدار ュゅヰء المヱض 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

اإدارة 
ヱالتخطΑط 

 تربヵヱال
 14/01/2004 مゅجستΑر

 ضゅΑء عبدالحمΑد عヶヤ عبده 
 るدراسヱ るボヤالح るنسゅر المتجΑビ るΑヱضバال れゅض المركبバع بゅاصطن

  ヶجヱلヱΑالب ゅヰطゅنش 
ヶمنΑ ュヱヤバء   الゅΑمΑراه الكヱ14/01/2004 دكت 

 ヶالشرع ゆلゅلد غゅخ るΑرمزボرة الゅالش るΑاヱلر ヶعヱضヱء المゅالبن ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ17/01/2004 م 
 17/01/2004 مゅجستΑرالدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الバرフ حجΑته ヱاثره فヶ التشرΑع اإسامヶ  عبدالمポヤ عبده احمد عبده
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るΑاإسام 
عبدالرحمن د صゅلح احمد 

ヵزرΑالع 
るΑدراヱ るΑاヱث .رΑالحد ュヤع ヶف ヶنゅد االبヱヰج ヶمنΑ اるΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆادا 

 れゅالدراس
るΑاإسام 

 18/01/2004 مゅجستΑر

 ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ انヱاعヱ るاحكゅمه-الشرポ بゅه تゅバلヴ  مゅجد د عヶヤ احمد 
 れゅالدراس
るΑاإسام 

 19/01/2004 مゅجستΑر

 ヶعヱدل عبده حسن المرゅع るΑヤك るبヤل لدى طΑلتحصゅب るتホعاヱ れゅΑضゅΑالر ペヤホ るΑالترب ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 
 ベطرヱ هجゅمن

تدرΑس 
れゅΑضゅΑالر 

 21/01/2004 مゅجستΑر

 28/01/2004 دكتヱراه الجピرافゅΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنるΑ اردنヶ مゅバلجる ظゅهرة التصحر فヶ اامゅراれ الバربるΑ المتحدة حسΑن الحゅج د الصゅلح

ゅヰヤد ت ヶヤذكرى د ع  ヶلمدرس るΑدゅاارش れゅجゅالح ヶسヘامن النゅب ュرهヱバش ペفヱ るΑヱنゅالث ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 
عュヤ النヘس 

ヵヱالترب 
 25/02/2004 مゅجستΑر

عبدالرحمن عبدالヘتゅح عبده 
 الجنΑد

 ヶر إسامヱد من منظゅلارش ヶتゅمヱヰヘذج مゅنم ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 
عュヤ النヘس 

ヵヱالترب 
 26/02/2004 مゅجستΑر

 خゅلد سヤمゅن عبヱد بゅصゅلح
اュ الحゅسゆ االヶ فヶ تدرΑس الرゅΑضれゅΑ عヴヤ تنمるΑ الボدرة اثر استخد

 るΑالترب るΑヤك るبヤلدى ط るΑنゅالمك- れヱحضرم るバمゅج 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅΑضゅΑالر 
 03/03/2004 مゅجستΑر

 ヶヤد حسن عヱن محمΑمن  امΑال ヶل فΑالذ ペΑヤل ااذن طΑヱش طゅヘعن الخ るΑجヱلヱΑب るدراس ヶمنΑ ュヱヤバال ヤةعゅΑالح ュヱ رΑجستゅ06/03/2004 م 

 ゆΑعبده احمد شع るΑヤع 
مバدل انتشゅر السヤس الشرجヶ بΑن النسゅء المتردداれ عヴヤ عゅΑدة النسゅء 

  ヶバمゅالج れΑヱالك ヴヘمستش ヶف ヶالتدخل الجراح るΑلゅバفヱ دΑلヱالتヱ 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ13/03/2004 م 

 جゅع الدΑنسبほد عبدالعزΑز ش
استخداュ عゅボر مバطヶ لヤنΑترポ أヱكسΑد عبر الجヤد لمنع الヱادة المبكرة 

 فヶ المجمヱعる عゅلるΑ الخطヱرة
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ13/03/2004 م 

 ヵااغبر ヶヤبن ع ヶヤع ヶمヰف 
 ュΑدボمن الΑال ヶف るΑرゅمバالم れゅظ المنشゅヘش -الヱボمن خال الن るدراس

 2ج ااكΑヤل 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅراه ااثヱ24/03/2004 دكت 

ヶد الراجحΑد عبده سعΑسع 
 ュヱحヤج الゅانت ヴヤثرة عぼالم るΑدゅتصホامل ااヱバال ュاه るΑسゅΑホ るدراس

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅالحمراء ب 
ヶمنΑ るالزراع 

ااホتصゅد 
ヱاإرشゅد 
ヶالزراع 

 04/04/2004 مゅجستΑر

 ヶبΑボヤس Αحヶ حسΑن الكヱكبゅن
 ヵヱゅمΑالك ゆΑالتركヱ ヱالنم ヴヤن عΑالجبرالヱ ヶنΑجヱترΑد النΑر التسمΑثゅت

 れゅنب ヶفphilodendron scandens 
ヶمنΑ るالزراع 

البسゅتΑن 
れゅبゅピالヱ 

 06/04/2004 مゅجستΑر

 12/04/2004 مゅجستΑر ゅΑء الحるΑヱΑالكΑم الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ دراسる عヤمるΑ اΑض الكゅلسュヱΑ فヶ المخزنれゅ الΑمنれゅΑ الحヱامل  امゅل د حسن بゅنゅفع 
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ااداヱ ゆالعュヱヤ  نΑヶم الヱحدة المヱضヱعるΑ بΑن سヱرتヶ الزمر ヱغゅفر مصヤح Αحヶ عヶヤ حزاز
るΑنゅاإنس 

 れゅالدراس
るΑاإسام 

 16/05/2004 دكتヱراه

 ヶヤΑヘボعبده ال ヶحΑ ヶحΑ  طゅااستنبヱ راءボااست ヶذجヱنم ュاثر استخداヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅجستمنゅرمΑ 16/05/2004 

 17/04/2004 دكتヱراه التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الحゅΑة الヤバمるΑ فヶ الΑمن فヶ الボرنΑΑن الخゅمس ヱالسゅدس الヰجرΑΑن  عبدالرحمن احمد د المختゅر
 19/04/2004 دكتヱراه عュヤ النヘس ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ جتمゅعヶ سヱヤكヶ فヶ مرضヴ الرهゆゅ اا-اثر برنゅمج عاجヶ مバرفヶ  رضるΑ عヶヤ د عبده شمسゅن 
ヶل حسن المدانΑعゅد حسن إسم るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ゅヰفحتゅمكヱ راد النحلホ るاف るΑجヱلヱΑب るدراس ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ21/04/2004 م 

ュلゅف سヤخ ヵزヱف 

 るΑヤالمح ュゅنビاأ ヶف ペالشب れراヱد دΑحヱت ュستخداゅمن بΑال ヶف)るΑمゅヰالت(
ااسヘنجれゅΑ المヰبヱ るΑヤالحボن بヰرمヱن مصل دュ الヘرس الحゅمل 

P.M.S.G 
ヶホعرا るالزراع  ヶانヱΑج الحゅر اإنتΑجستゅ27/04/2004 م 

 ヵヱヤالص ヶヤر عبده عヱمنص 
 ヶمنΑالمجتمع ال ヶف るΑشΑバلاسرة الم ヶعゅااجتم ゆΑالترك- るدراس

 تطبるΑボΑ لمدΑنる صنゅバء
ヶمنΑ ااるΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع  داゅااجتم ュヤر عΑجستゅ02/05/2004 م 

ヵااغبر ヶヤى عبده عヱヤس 
 ヶالسن ف れراΑピامل صヱالح れゅΑمنΑء الゅالنس ヶف るΑホدة الدرピال フئゅظヱ

 الΑمن 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ05/05/2004 م 

 ヶسヱاحمد حسن حسن العر  ヶف ヱالنحヱ るピヤال ゅΑゅضホ"طΑسヱلゅب ュسヱالم" ヵاحدヱر الΑسヘت ヶمنΑ れゅピヤال 
 るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 10/05/2004 مゅجستΑر

 11/05/2004 مゅجستΑر الجピرافゅΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる جヱΑمヱرفヱلヱجるΑ لظゅهرة الكثبゅن الرمるΑヤ فヶ منطるボ زبΑد نجゆΑ عبدالرحمن ゅホئد الحداد

ヶسعد الدبع ュنゅاحمدغ ゅرن 

ر تدرΑس ヱحدة مطヱرة فヶ الΑヘزゅΑء ヱفペ منحヴ الヱ ュヤバالتボنるΑ اث
ヱالمجتمع فヶ تحصΑل طゅلبれゅ الصフ الثゅنヶ الثゅنヱ ヵヱفヶ مボدرتヰن 

 عヴヤ اتخゅذ الボرار 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 11/05/2004 مゅجستΑر

 ヶشゅΑد  الر ヶحΑ رة دΑسم 
تمع ヱالمゅバهد المヰنヱ るΑطرائペ الحゅجれゅ اارشゅدるΑ لطヤبる كるΑヤ المج

 ゅヰعゅاشب- るصمゅバال るنゅام 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

عュヤ النヘس 
ヵヱالترب 

 12/05/2004 مゅجستΑر

 ヶثヱد الحΑن زΑحس ヶحΑ عبده  ゆجゅابن الح るدمボعن م ゆااعرا ヶف ゆビالرا るطرف-ペΑボتحヱ るدراس ヶمنΑ れゅピヤال 
 るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 15/05/2004 مゅجستΑر

 Αゅف عヶヤ العمヱشنجゆΑ ش
تحΑヤل أخطゅء الطاゆ الΑمنΑΑن فヶ مゅدة الるピヤ اإنجΑヤزるΑ "الصフ الثゅلث 

 るΑئر الشخصゅالضم ュヰلدى استخدام "ヵヱنゅالث 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب 

 ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 
 15/05/2004 مゅجستΑر



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

فヶ تدرΑس مゅدة الュヱヤバ عヴヤ تحصΑل تامΑذ 
 ゅهヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ ヶسゅدس اأسゅالس フالص 

ュヱヤバس الΑتدر 

مشكاれ تدرΑس كتゆ "لピتヶ الバربるΑ"  نجاء Αحヶ صゅلح ذΑبゅن 
المボررة عヴヤ تامΑذ الحるボヤ اأخΑرة من 
 るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح

るΑمنΑال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 17/05/2004 مゅجستΑر

れゅ الヤバمるΑ فヶ كتゆ طبるバΑ تضمΑن الバمΑヤ صゅبر حسΑن عヶヤ حسΑن
( من التュΑヤバ 7-9الュヱヤバ لヤصフヱヘ من )

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس 

ヵء مصرゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 18/05/2004 مゅجستΑر

الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ رるΑぼ ه سبحゅنه ヱتゅバلヴ بΑن النヱ ヶヘااثبれゅ  عبدالرحمن صゅلح احمد الヱعΑل
 سامるΑاإ

 18/05/2004 مゅجستΑر

ヶヘΑاحمد الح ヴΑحΑ عند  عبدالرحمن ヶヤΑヤااح ゆゅヰاالت れゅدل مسببバم
 المرضヴ الΑمنΑΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ19/05/2004 م 

ュلطف ه ااحز ヶヤن  لطف ه عΑخرゅالمت るبヤطヤل るΑدゅاارش れゅجゅالح
るΑالشخص ュヰتゅسم ペفヱ ゅΑدراس 

Αヶء منゅバصن るΑس  التربヘن ュヤع
ヵヱالترب 

 19/05/2004 مゅجستΑر

اانبゅط ヱعاホتュヰ بゅامبراطヱرるΑ الرヱمゅنるΑ  شعبゅن عヶヤ عبده ابヱراس
≫0ュ ベ-20∝ュ 

ヶبΑل るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ19/05/2004 م 

تدهヱر الバاれゅホ ااΑكヱلヱجるΑ فヶ السゅحل  هنゅء رشΑد احمد طゅهر
ヴヤع ヶمنΑالبحر اأحمر  ال- るلゅح るدراس

るخヱالخヱ るΑحヤن الΑالممتدة ب るボالمنط 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراه الجヱ24/05/2004 دكت 

ヵالحراز ゆلゅن غΑعبدااله حس  るΑヱلأد ュヱゅボالم ゅΑل المارΑヘر طゅدل انتشバم
るمヱゅボالم るدرجヱ لヱالخط اأ 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ26/05/2004 م 

ヶمنΑمحسن محسن ال るجΑخد  ヶس ااماء فΑترح لتدرボمج مゅاثر برن
عاج اأخطゅء اامائるΑ الشゅئるバ لدى تامΑذ 
 ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمن من مرحゅالث フالص

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 27/05/2004 مゅجستΑر

اأخطゅء النحるΑヱ الشゅئるバ فヶ كتゅبれゅ طヤبる  مد حسΑن الدホرヵد اح
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 05/06/2004 مゅجستΑر

ヶمدانヰد الΑأجزاء من  ندى د حم ヴヤن عΑتΑكرヱمヱن البرボر حΑثゅتヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ05/06/2004 م 
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 Αضゅءالجゅヰز التنゅسヶヤ الذكرヵ لヘヤئران الب
ヶلح مرشد السامゅص ヶالسام  るدراس るΑالبشر るΑالتنمヱ ヶعゅااجتم ベゅヘاان

 るΑالتنم ヶف ヶعゅااجتم ベゅヘاثر اان るΑヤΑヤتح
 ヶف るΑالبشر るΑالتنم ヶف ヶعゅااجتم

-2770الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ خال الヘترة من 
1002ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر ااΑجستゅ09/06/2004 م 

ヱض بن عمرヱع ュلゅئز سゅبن  ف ヴفゅバعند الم るΑヱالنحヱ るΑヱピヤد الヱヰالج
 ヶفゅلح الكゅس الصΑヤبه الجゅكت ヶف ゅΑزكر

ヶفゅس الشΑاانヱ 

ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 09/06/2004 مゅجستΑر

ヶنゅΑالضب ヴΑحΑ ヶヤع ペلゅعبدالخ  るبヤلط るΑヱピヤال れゅجゅء الحゅصボاست るΑヤك
るΑزΑヤاإنج るピヤمج الゅببرن ゅヰتホعاヱ るندسヰال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 

 09/06/2004 مゅجستΑر

ヶنゅΑالضب ヴΑحΑ ヶヤع ペلゅعبدالخ  るΑヤك るبヤلط るΑヱピヤال れゅجゅء الحゅصボاست
るΑزΑヤاإنج るピヤمج الゅببرن ゅヰتホعاヱ るندسヰال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
درΑس الるピヤ ت

るΑزΑヤاإنج 

 09/06/2004 مゅجستΑر

ヶمヤد المس ヵلد العزゅزع خゅف  るبヤلط るΑنヰالمヱ るΑمΑدゅااك れゅجゅΑل ااحتΑヤتح
-ホسュ الるピヤ اإنجΑヤزるΑ كるΑヤ التربるΑ صنゅバء 

 جゅمバه صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 

 10/06/2004 مゅجستΑر

المボدراれ الشرعるΑ فヶ الバبゅداれ "الطゅヰرة  المخافヶاشヱاベ حمヱد د 
 ヱالصاة"

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑاإسام 

 12/06/2004 مゅجستΑر

ヶسヱلح العرゅلح د صゅد صヱالحد ヶف るΑالشرع れدراボالم ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑاإسام 

 13/06/2004 مゅجستΑر

سベヱ اأヱراベ المゅلるΑ فヶ الΑمن )الヘرص  ده الطΑرヵنبΑل د عب
)るヤطر المحتمゅالمخヱ るحゅالمت 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر ااΑجستゅ14/06/2004 م 

ュゅحヤاحمد ال ュΑヤران  د سΑالط ヶف るヤمバالمست るΑنヘال れゅحヤالمصط
ヶالمدن-るΑヱピل るدراس 

ヵرヱس るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤجس الゅرمΑ16/06/2004 ت 

ュゅحヤاحمد ال ュΑヤد س  ヶف るヤالمستعم るΑنヘال れゅحヤالمصط
ヶران المدنΑالط-るΑヱلغ るدراس 

ヵرヱس るΑنゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆاادا  るغヤال
るΑزΑヤاانج 

 16/06/2004 مゅجستΑر

 19/06/2004 مゅجستΑرعュヤ النヘس  التربるΑ صنゅバء منΑヶاأفكゅر الاعボانヱ るΑعاホتゅヰ بゅاحتراベ  عبده عثمゅن عبده احمد
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 التربヵヱ النヘسヶ لدى مヤバمヶ مدΑنる تバز
ヶل د الجرانΑعゅل إسمゅكم  れゅتΑنヱس ヶف るΑرバرة الشヱالص ュاستخدا

 شكسبΑر
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ21/06/2004 م 

حヱل بバض الخヱاص التحるΑヤΑヤ لكثΑراれ  سمΑرة حسن عبده مヰدヵ فضゅئل
 ヱدالحد

ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑر الرΑجستゅ22/06/2004 م 

اثر استخداュ استراتΑجるΑ التدرΑس الバاجヶ  سعゅد عبدالكرュΑ عヶヤ شرف الدΑن
 ヶسゅمس اأسゅالخ フذ الصΑل تامΑتحص ヶف

 فヶ الكسヱر الゅバدヱ るΑالバشرΑن

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 22/06/2004 مゅجستΑر

ヶجゅن احمد نΑام ヶヤع  るΑتنم ヴヤس عΑالتدر ペض طرائバاثر ب
 フالص るبヤلدى ط ヵرゅر اابتكΑكヘالت れراゅヰم

ヶسゅاأس ュΑヤバبع من التゅالس 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 23/06/2004 مゅجستΑر

تدرΑس الヰندسる فヶ ضヱء نمヱذج"فゅن هΑل"  تるΑボ حزاュ نゅصر نゅصر النΑヘش
ستれゅΑヱ التヘكΑر ヱاثرة فヶ التحصΑل ヱتنمるΑ م

الヰندسヶ لدى تヤمΑذاれ الصフ الثゅمن 
ヶسゅاأس 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 24/06/2004 مゅجستΑر

ヶانヱلح الخゅلح احمد صゅن صゅحن  れゅهゅل اتجΑدバت ヶف ヵدゅمج ارشゅبرن るΑヤعゅف
 ヶسゅاأس ュΑヤバسع من التゅالت フذ الصΑتام

 ゅバصمるنحヱ التュΑヤバ المヰنヶ فヶ امゅنる ال

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 06/06/2004 مゅجستΑر

 -اانتخゅبれゅ الゅバمる فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ  احمد د هゅدヵ دغゅر
るΑヤالداخ るئΑامل البヱر عΑثゅت ヶف るΑسゅΑسるدراس 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ28/06/2004 م 

الヘطرれゅΑ بΑن حゅاれ عدヱى الجヤد شヱΑع  د عبدااله احمد مヘضل
 بゅلΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/06/2004 م 

ثヱرة اامュゅ الゅボسュ بن د ضد الヱجヱد  عبدالحكュΑ عبدالمجΑد احمد
 ペΑボمن مع تحΑال ヶل فヱاأ ヶنゅثمバال

ヵزヱرخ الجرمぼمヤرة لΑالنبذة المش るطヱمخط 

ヶمنΑ اإنس ュヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅ خΑرゅراه التヱ29/06/2004 دكت 

المボدراれ الشرعるΑ فヶ الボضゅء ヱالجゅヰد  هدى عΑ ヶヤحヴΑ العمゅد
るرنゅボم るدراس. 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑاإسام 

 29/06/2004 دكتヱراه

ヶヤΑヰعبده الس ヶヤل عΑعゅإسم  ヶاإسام ヶسゅΑكر السヘال ヶالمستبد ف ュكゅالح
 منع ااستبداد دراسる فヱ ヶسゅئل -

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ30/06/2004 م 

ヵرΑح المヤد مص ヴمن  ヴヤارع عヱل الشゅヘاط るΑدゅاارش れゅجゅالحヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤرعΑجستゅ01/07/2004 م 
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ュヰء مشكاتヱض ヵヱالترب 
الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ إسامヶاحكュゅ الヱصヱ るΑااΑصゅء فヶ الるボヘ ا بشرى عΑ ヶヤحヴΑ العمゅد

るΑاإسام 
 03/07/2004 مゅجستΑر

دراسる تركゆΑ اأفゅバل فヶ الるピヤ الバربるΑ  عヶヤ صゅلح عヶヤ الヱرد
るΑزΑヤاانجヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ05/07/2004 م 

-سゅΑسヵ-ゅΑ )عヤمゅΑالمراة فヶ الバصر اامヱ مرュΑ عبده Αゅホد طゅمش
)ゅΑعゅاجتم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ05/07/2004 م 

-سゅΑسゅΑ-المراة فヶ الバصر اامヵヱ )عヤمゅΑ مرュΑ عبده Αゅホد طゅمش
)ゅΑعゅاجتم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ05/07/2004 م 

ヶヤΑبボاحمد ال ヴΑحΑ ض ذكرىゅヘال ヶヤボالح フΑالتصن  フالمصن ゆΑرピال
 هـ√11ابヶ عبΑد الゅボسュ بن ساュ تـ

ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 05/07/2004 دكتヱراه

 ュΑعبدالرح ュΑعبدالكر るヤΑنب
ヶالشرجب 

اتجゅهれゅ اإبゅء ヱاابنゅء الΑمنるΑ نحヱ البث 
ヶئゅضヘال ヶنヱΑزヘヤالت 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ06/07/2004 م 

الヱصフ الظゅهرヵ )المヱرفヱلヱجヶ( لبバض  خゅلد د عبده عبده
أصنフゅ ابن الΑمنヶ "الバربヱ "ヶتゅثΑر 

عヴヤ تجذΑر عボل  IBAمستれゅΑヱ مختるヘヤ من 
 るΑرヱヰالجم ヶف ヵائرヱالدヱ ヶنΑدバالبن ال

るΑمنΑال 

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 06/07/2004 مゅجستΑر

ゆلح عبده غاゅص ヴالشرع من れراΑدボمدى التヱ れماゅバالم ヶف るΑ
ゅヰمヱلز 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑاإسام 

 07/07/2004 مゅجستΑر

ヵヱاヱئد العゅホ ヶجゅن نゅمΑر  اゅااختب ペヤホ ضヘخ ヶف ヵدゅمج ارشゅاثر برن
 ヶف ヶمヤع ヵヱنゅلث الثゅالث フالص れゅلبゅلدى ط

 صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 07/07/2004 مゅجستΑر

البكتΑرヱ ゅΑالヘطرれゅΑ المسببる التゅヰبれゅ عΑن  عبدالرحمن د احمد شゅطر
 اانسゅن فヶ صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ07/07/2004 م 

ヶヤΑدر د النزゅボد عبدال  るΑホدة الدرピال フئゅظヱن بΑسستヱمヱヰال るホعا
 れص افرازاボن بنΑبゅالمص ヴعند المرض

るΑホدة الدرピال 

 08/07/2004 مゅجستΑر الكΑمゅΑء الحるΑヱΑ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑヶ るΑمن

ヶن العبسゅاحمد عثم ペΑفヱت  るلحزم ヶز الذاتΑالتركヱ نصボヤل るΑعدد るدراس
 الΑヤزر

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ10/07/2004 م 
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التطヱراれ السゅΑسるΑ فヶ الΑمن أヱاخر الボرن  امる الغヱヘرعبدالرحمن عヶヤ اأمΑر
Αبع عشر المゅالس ヵجرヰعشر ال ヵدゅالح ヵاد

,مع تحペΑボ الجزء الثゅنヱ ヶالثゅلث من 
مخطヱطる بヰجる الزمن فヶ تゅرΑخ الΑمن 

ュسゅボن بن الΑبن الحس ヴΑحΑ ゅヰヘلぼلم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ11/07/2004 دكت 

بنゅء الدヱلる الゅボسمるΑ فヶ عヰد المΑぼدد بن  امる المポヤ إسمゅعΑل ゅホسュ الثヱر
ゅボرة الΑهرة المنヱالج るطヱمخط ペΑボمع تح ュس

فヶ جمل من عヱΑن السΑرة لヤمぼرخ المطヰر 
ヵزヱالجرم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ12/07/2004 دكت 

ヵطرボف المΑس ヶヤع ュゅلح ابتسゅボر المバش-  るΑان ابجدヱΑد" るΑبヱヤاس るدراس
"るΑذجヱح انمヱالر 

ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 12/07/2004 ستΑرمゅج

دراسる -الヱボل ヱمヱボلる فヶ الボران الكرュΑ  د محمヱد ヱΑسف فجゅل
るΑدال るΑヱنح 

ヵرヱس れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 13/07/2004 دكتヱراه

ヵصر احمد الشدادゅصر نゅعبدالن ヵالزمخشر ヴヤع るΑヱن النحゅΑح ヶاب れゅヘلゅمخ ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 14/07/2004 مゅجستΑر

ヶد د مخافヱثر حمヱك  るΑヰボف るدراس . れداゅبバال ヶض فΑالمر ュゅاحك
るΑاإسام るバΑالشر ヶف るرنゅボم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑاإسام 

 14/07/2004 مゅجستΑر

تュΑヱボ منゅヰج الΑヘزゅΑء ببصフ اأヱل الثゅنヵヱ  مゅجد سュΑヤ عزΑز
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶホعرا  るΑءالتربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 14/07/2004 مゅجستΑر

ヶاضヱز احمد العΑعند مرض  د عبدالعز るΑلヱالب ポلゅى المسヱعد れゅمسبب
 السكر فヶ صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ21/07/2004 م 

التヘكΑر الخرافヱ ヶعاホتる ببバض المتΑピراれ  خゅلد د د العΑヘر
 مجتمع الΑمنヶفヶ ال

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ21/07/2004 م 

るヤΑرج ヱاحمد أب ベرز ュن  عبدالمنعΑفヱヘمكヤل ヶعゅااجتمヱ  ヶسヘالن ペافヱالت
 دراسる مΑدانるΑ -الΑمنΑΑن فヶ محゅفظる صنゅバء 

ヶنΑسطヤف るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ24/07/2004 م 

تجゅرة البن الΑمنヶ من الボرن الثゅلث عشر  حمد الخطゅبヶارヱى احمد ا
 ヴال ヵادΑبع عشر المゅرن السボال , ヵجرヰال

 ヵادΑسع عشر المゅرن التボال-  るدراس
るΑخΑرゅت 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ24/07/2004 م 

 26/07/2004 مゅجستΑراإدارة  التربるΑ صنゅバء Αمنヶالヱバامل المぼثرة فヶ فゅバلるΑ اأداء اإدارヵ  فゅئز صゅلح منصر مرشد
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ヱالتخطΑط  ゅمれゅバ الΑمنるΑفヶ الج
ヵヱالترب 

 07/08/2004 مゅجستΑر الجراحる الゅバمる الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ ازاله الزائدة الدヱدるΑ بゅلمنظゅر فヶ الΑمن نبΑل عبده عヶヤ عثمゅن
ヶنゅΑاار ヶヤمن عぼن عبدالمゅبرس حسΑヱ れنゅن كΑب るرفバد المボدرا-ن るΑヤΑヤتح るس

るرنゅボم 
ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るヘسヤヘراه الヱ21/08/2004 دكت 

ヶヤΑヱد الشندヱمحم れヱヘص ヵصبر  ヶجه فヱالم フゅااكتش るボΑطر ュاثر استخدا
 ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح ゆلطا ヱس النحΑتدر

ヵヱل النحΑالتحص 

ヵء مصرゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 23/08/2004 مゅجستΑر

السحر المبΑن ヱفتヱر الΑバن فΑمゅ سنح من  اΑمゅن عヶヤ مボبل مゅنع
-2071اخبゅر الΑمن ヱاهるヤ المゅΑمΑن "

ュ" الجزء اأヱل 2922-22∝2 -هـ 0≪22
 ヶبن اب ュسゅボرخ محسن بن الحسن بن الぼمヤل
 ュسゅボه الゅر بヱالمنص ュゅاحمد بن اام ゆلゅط

 بن د

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅالت ゅرمΑ28/08/2004 جست 

ュد د ساヱمه حمΑحك ゅΑعヱضヱرا مΑسヘت ベرة الطاヱر سΑسヘت ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑاإسام 

 11/09/2004 مゅجستΑر

ヵدヰه لطف لطف المヘΑاج  لヱر سن الزΑخゅبت るتホعاヱ ヶبゅصバال ペヤボال
れゅΑمنΑヤل 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤع Αجستゅ20/09/2004 رم 

دراسヱ るبゅئヱ るΑمΑكرヱبるΑ لΑヘرヱس الكبد  رضヱان احمد د عبده
 るصمゅバال るنゅام ヶف ヶئゅبヱء-الゅバصن 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ25/09/2004 م 

المバرヱ ゆالدخΑل فヶ تゅج الرヱس لد  ΑحヴΑ إبراهゅホ ュΑسュ نゅصر
 ヵدΑالزب ヴمرتض- るΑدال るدراس 

ヶمنΑ اإ ュヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅنس るΑربバال るピヤر الΑجستゅ03/10/2004 م 

استراتΑجれゅΑ إدارة الصراع التنظΑمヶ  د عبده حسن حمΑد
 るئΑء هゅلدى أعض ヶヘΑظヱال ゅلرضゅب ゅヰتホعاヱ

 التدرΑس بجゅمバه صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑاإدارة  الترب
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 

 12/10/2004 مゅجستΑر

مطヰر ΑحΑ ヴΑحヴΑ حسΑن 
ヶشنΑالخ 

るبゅد  استجΑتسمヤل ュرجヱالس フゅض أصنバب
ヶنΑجヱترΑالن 

ヶمنΑ るل  الزراعΑصゅالمح
るΑالزراع 

 13/10/2004 مゅجستΑر

ヶヤلح عゅص ヶجゅمن نΑال ヶالبن ف るΑجゅإنت ヴヤخ عゅاثر المن ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ27/11/2004 م 
ヵلح المكردゅص ヶヤد ع  ヵدゅتصホاا ヱالنم ヶره فヱدヱ رゅاادخ

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب- るΑヤΑヤتح るدراس 
ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر ااΑجستゅ29/11/2004 م 
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ヵلح المكردゅص ヶヤد ع  ヵدゅتصホاا ヱالنم ヶره فヱدヱ رゅاادخ
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب- るΑヤΑヤتح るدراس 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر ااΑجستゅ29/11/2004 م 

هرمヱن الΑヤبتΑن ヱالヰرمヱنれゅ المتるボヤバ بΑゅض  لヱهゆゅغرΑبه عبدالرحمن د عبدا
 ヶمن فぼالم ヵヱヤشل الكヘمرض ال ヶن فヱالده

 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ08/12/2004 م 

افتخゅر عبدالمポヤ عヶヤ عبده 
ヶنゅالغس 

دراسる عヴヤ سااれ من بゅسヤヤΑس تヱرنجΑز 
المバزヱلる من تربる منゅطペ مختるヘヤ من 

الجمヱヰرるΑ الΑمنヱ るΑتゅثΑرهゅ عヴヤ بバض 
るااجنح れゅΑヘحرش れゅホرΑ س منゅاجن 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ14/12/2004 م 

مطΑع عبدالساュ عز الدΑن 
ヵرヱالسر 

دراسる البنるΑ الヘكرるΑ لمسرحヱ るΑفゅة بゅئع 
 متجヱل

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ15/12/2004 م 

تΑヱゅل الヘヤظる بゅلヘヤظる ذヱاتヶ الجذر الヱاحد فヶ  ده د زΑن بن شゆゅヰ عب
 ュΑران الكرボال- るΑدال るΑヱنح るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ18/12/2004 م 

ヵالبكر ュسゅホ صرゅد ن  るمΑヤظヱ ュヱااهن れゅバヘمرت-  るدراس
るΑجヱلヱرفヱمヱΑج 

ヶمنΑ اإ ュヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅنس ゅΑرافピر الجΑجستゅ02/01/2005 م 

るن النمشΑش حسΑد معΑعبدالحم  るلنسبゅب るΑزΑヤاإنج るピヤال ヶءة فゅヘالك るدراس
 るバمゅج ヶف るピヤالヱ ゆاادا ヶتΑヤك ゆلطا

 صنゅバء

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ05/01/2005 م 

ヶヘΑد الحヱمحم ゆلゅغ るヤΑلدى جم るΑسヘط النヱピط  الضヱالخط ヶماح
 れゅضطرابゅب ゅヰتホعاヱ るΑمنΑال るΑヱالج

るΑسجسمヘالن 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ08/01/2005 م 

 09/01/2005 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる اسヱヤبるΑ -شバر تمュΑ بن ابヶ بن مボبل  عゅدل  صゅلح حسن نعمゅن
مدى اتゅボن طヤبる المرحるヤ الثゅنるΑヱ لمゅヰراれ   الجالعヶヤ عヶヤ د

 الボراءة النホゅدة
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن

 るピヤس الΑتدر
るΑربバال 

 10/01/2005 مゅجستΑر

ヶلح الراعゅاحمد ص ヶヤع ヶヤمل عΑر ابن هتバش ヶرة فヱالص ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 12/01/2005 مゅجستΑر

البنるΑ المヱضヱعるΑ لمسرحるΑ عヱدة الゅバئるヤ  البヰجヶ حسΑن صゅلح عヶヤ حسن
れヱΑاس .ال. ヶت ゆتゅكヤل 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ15/01/2005 م 

ヶرسヘΑن الゅسن ヵالعز れرفΑم  るΑسヘط النヱピض الضヘلخ ヵدゅمج ارشゅبرنヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤرعΑجستゅ15/01/2005 م 
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 るنΑمد ヶف ゅΑدراس れゅホヱヘالمت れذاΑمヤلدى الت
 تバز

ヵヱالترب 

شرح شヱاهد المヘصل لヘخر الدΑن بΑكبゅركヱΑ  ヶسف بن محمヱد فجゅل
 ヶارزمヱالخ- ペΑボتحヱ るدراس 

ヵرヱس れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 18/01/2005 دكتヱراه

ヶホالمشر ヶヤد احمد د ع  るボالمطب ゆΑلゅبل اأسゅボتمدة مバالم ゆΑلゅاأس
طرائヱ ペأسゅلゆΑ تدرΑس الるピヤ دراسる تΑボمるΑ ل

 るالمدرس ヶسع فゅالت フالص ヶف るΑزΑヤاإنج
るΑمنΑال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 

 01/02/2005 مゅجستΑر

ヵرΑئد احمد الزبゅホ ベدゅص  ヶمヤバل الΑالتحص ヶف ュヤバاثر دائرة الت
ヱعمれゅΑヤ الュヤバ ااسゅسΑه فヶ الΑヘزゅΑء لدى 

 ن اأسゅسヶطヤبる الصフ الثゅم

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 09/02/2005 مゅجستΑر

ヶمΑد اادΑゅホ ن احمد دゅالح  ゅヰتホعاヱ るΑرΑستヰال るΑئص الشخصゅخص
ヶنヰالم ペفヱلتゅب 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ15/02/2005 م 

ピنゅطΑسるΑ لمنطるボ تحΑヤل خرائط الجゅذبヱ るΑالم لبゆΑ د عبده نゅشر
るΑجヱلヱΑالج ゅヰراتΑسヘتヱ ヶلゅالربع الخ 

ヶمنΑ ュヱヤバاأرض  ال ュヱヤع
るΑئΑالبヱ 

 16/02/2005 مゅجستΑر

تحΑヤل خرائط الجゅذبヱ るΑالمピنゅطΑسるΑ لمنطるボ  لبゆΑ د عبده نゅشر
るΑجヱلヱΑالج ゅヰراتΑسヘتヱ ヶلゅالربع الخ 

ヶمنΑ ュヱヤバاأرض  ال ュヱヤع
るΑئΑالبヱ 

 16/02/2005 مゅجستΑر

ュاحمد  أحا ポヤعبدالم ヶホゅعبدالب
ヶطゅبボال 

 ゆبحس ヶسヘاج النバال ヱء نحゅاأطب れゅهゅاتج
るرسゅالممヱ التخصص 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ17/02/2005 م 

اختゅΑراれ ابن تΑمるΑ الるΑヰボヘ المخゅلるヘ لヤمذاهゆ  امΑن عヶヤ احمد الخゅΑط
るバاأرب 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆالد اادا れゅراس
るΑااسام 

 19/02/2005 مゅجستΑر

 ュشゅه ヶヤف د عΑطヤامه ال
ヵالحمز 

تボدΑر خط الボヘر ااجتゅヰدヵ فヶ مدΑنる صنゅバء 
 الΑمن -

ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑر الرΑجستゅ22/02/2005 م 

طرベ شゅمヱ るヤخヱارزمるΑ لحل أنظمる  رانるΑ د عبدالヱهゆゅ المتヱكل
 المゅバداれ المヤسゅء Αビر الخطるΑ المبバثرة

Αヶمن ュヱヤバال れゅΑضゅΑر الرΑجستゅ23/02/2005 م 

ュ حتヴ نΑゅヰتゅヰ 270تゅرΑخ مدΑنる الحضر من  فゅئز عヶヤ عヶヤ دجران
るΑسゅΑس るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ26/02/2005 م 

تュΑヱボ محتヱى كتゆ التربるΑ اإسامるΑ  عヶヤ د عヶヤ شمان
 ュΑヤバرة من التΑاأخ るالثاث フヱヘصヤل ヶسゅاأس

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 

 27/02/2005 مゅجستΑر
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ヶادعヱال ヶجゅن ヶجゅن ゆكヱك  ヶنヰاداء المゅب るتホعاヱ ヶع الشخصゅボΑاإ
 لヤصحΑΑヘن الΑمنΑΑن

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ02/03/2005 م 

فゅعるΑヤ استخداュ بバض أسゅلゆΑ التピذるΑ  ده الحمゅدヵمゅجدة د عب
 るΑئゅاإحص ュΑهゅヘل المΑتحص ヶف るΑバالراج

ヶلゅバد الヰバالم ゆلدى طا 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 23/03/2005 مゅجستΑر

ااخاベ فヶ الヤヘسるヘ الصΑنるΑ كヱنヘشヱΑس  فゅطمる عبدالゅボدر احمد عヱヤان
ヱتزヱاヱ 

ヶمنΑ ゆاادا るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ るヘسヤヘر الΑجستゅ26/03/2005 م 

ヶن عبدالمغنΑهر حسゅط ヶجゅن  るمΑボن الΑلتحس るヤΑسヱك ゅΑرヱΑلゅب るヤمゅバالم
 るΑسΑالرئ るΑلヱالمحص れゅヘヤمخヤل るΑذائピال
 フعاゅك ゅヰاستخدام るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب

れمجتراヤل 

ヶمنΑ るالزراع  ヶانヱΑج الحゅر اإنتΑجستゅ29/03/2005 م 

دراسる بバض الصれゅヘ التنゅسヱ るΑヤاإنتゅجヶヤ  るΑ سعΑد احمدعبدالرحمن ع
 ابゅボر الヘرΑزゅΑن فヶ الΑمن

ヶمنΑ るالزراع  ヶانヱΑج الحゅر اإنتΑجستゅ02/04/2005 م 

أسゅلゆΑ التنشئる ااجتمゅعるΑ التΑ ヶتبゅヰバ التュΑヤバ  سمΑرة عゅホ ヶヤسュ جبゅرة
اأسゅسヶ فヶ مدΑنる تバزكمΑ ゅدركゅヰ المヤバمヱن 

 ヱالتامΑذ

ヶمنΑ Αءالتربゅバصن る るΑل التربヱر أصΑجستゅ10/04/2005 م 

ヶالكحان ヶヤع ュسゅホ るمΑكر  るΑالترب ヶمヤバترح لمボم ヶبΑمج تدرゅبرن
اإسامるΑ بゅلتュΑヤバ اأسゅسヶ فヶ ضヱء 

るΑبΑالتدر ュヰتゅجゅΑاحت 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 

 13/04/2005 مゅجستΑر

ヶدسボهد الゅمج ヶヤح عゅصب ヱالتش るالمحدث るΑراثヱالヱ るΑボヤالخ れゅヰΑ
 بヱاسطる"داΑمΑتヱاれ" فヶ اجنる الヘئران

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ27/04/2005 م 

الحゅΑة الヱΑمるΑ اهل المدΑنる المنヱرة فヶ عヰد  عبدالゅボدر عبده الدعΑس 
ゅΑعゅة اجتمヱالنب 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ02/05/2005 م 

تュΑΑボ أنمゅط من الرヵ بゅلخطヱط تحれ  مطヰر ΑحヴΑ احمد عゅمرحسن 
るヘヤمخت ペتدف れداバم 

ヶمنΑ るالزراع  るندسヰال
るΑالزراع 

 03/05/2005 مゅجستΑر

ヶヤئد عゅホ صر دゅعبدالن  ュヤسヱ るΑヤه ع ヴヤل صヱعن الرس れゅΑヱالمر
 るتحゅヘرة الヱمن س ュΑران الكرボر الΑسヘت ヶف

 جمヱ ゅバدراسる-الヴ اخر سヱرة ااسراء 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 04/05/2005 مゅجستΑر

تゅثΑر تركΑز كヱヤرΑد الصヱدヱ ュヱΑكヱヤرΑد  عヶヤ د عبدالحمΑد مゅΑس
المビゅنسュヱΑ عヴヤ نمヱنبゅتれゅ الボمح ヱالشΑバر 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر اأراضΑجستゅ11/05/2005 م 
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るئص التربゅض خصバبヱ 
الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الヱバض ヱاحكゅمه فヶ الボヘه اإسامヶ حزاュعبدالساュ خゅلد فرحゅن 

るΑااسام 
 29/05/2005 دكتヱراه

نظュゅ الرهゅئن فヶ الΑمن فヶ عヰد الممヤكる  امΑن د عヶヤ الجبر
( るΑنゅمΑال るΑヤكヱ1∝27-2722المت)ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ30/05/2005 م 

ゅعمュΑن إبراهゅه  ر عثمゅΑم るلجゅバم るلمحط ヶئΑاأثر الب ュΑΑボت
 الصرフ الصحヶ بصنゅバء

ヶホعرا るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ01/06/2005 م 

ヶالكبس ヶヤر  طه احمد عΑر ابن اأمΑسΑالت ヶنゅバح مゅضΑر اΑالتحب
 ヶنゅバالصاة" -الصن ゆゅكت" ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆالدراس اادا れゅ
るΑااسام 

 05/06/2005 مゅجستΑر

فゅعるΑヤ برنゅمج ارشゅدヵ فヶ تバدΑل مュヱヰヘ  احمد حسن خゅلد فرحゅن
 るنゅام ヶن فΑئحゅلدى ااحداث الج れالذا

 るصمゅバء -الゅバصن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 07/06/2005 مゅجستΑر

ヵدヰالن ュلゅصاح س  るΑزΑヤاإنج ヶالربط ف れاヱاد るرنゅボم るدراس
ヱ るピヤس الΑتدر ヶف ゅرهΑثゅتヱ るΑربバال

ヶربバال ュلゅバال ヶف るΑزΑヤاإنج 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ11/06/2005 دكت 

مشكاれ الطヤبる المΑホゅバن بصرヱ ゅΑحゅجゅتュヰ  نجΑبه عبده مヰدヵ عヶヤ معゅΑد
 اارشゅدるΑ بمدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

ゅرمΑ14/06/2005 جست 

 15/06/2005 مゅجستΑر التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ الجヱانゆ الحضゅرるΑ فヶ عヰد المنゅذرة اجال ヱدΑع احمد فضل
ヶاحمد العنس ペΑئزة د عتゅف  るΑعゅااجتم るΑلヱالمسئ るΑلتنم ヵدゅمج ارشゅبرن

 るصمゅバال るنゅام ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح れゅلبゅلط
 صنゅバء -

ヶمنΑ ءالゅバصن るΑس  تربヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 18/06/2005 مゅجستΑر

الدヱلる الكثΑرるΑ فヶ حضرمれヱ فヶ عヰد  Αسュヤ صゅلح سゅلュ بن دهヱヤس
 ヵرΑالكث ベرΑヱطヱن بدر بن عبده بゅطヤالس

 7ュ∝∼2-∝7√2هـ,799-701فヶ الヘترة 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ22/06/2005 م 

ااحبゅش فヶ تゅرΑخ الΑمن الボدュΑ من الボرن  شبطعヶヤ عبدالرحمن د اا
ヵادΑدس المゅرن السボال ヴل حتヱاأ 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ22/06/2005 دكت 

-≪≪21صراع الヱボى حヱل تゅヰمる الΑمن  نجヱى عبدالヤطΑف عبده مطヰر
 7ュ√22-2222هـ , ∝∝21

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅجس التゅرمΑ25/06/2005 ت 

ヶنゅΑعبده د اار ュゅヰل  الぼゅヘته بكل من التホعاヱ ヶانヱدバال ポヱヤالس
ヱالتشヱ ュぼゅادراポ مشتれゅボ الحゅΑة لدى المرة 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤراه عヱ26/06/2005 دكت 
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るΑمنΑال 
ュثΑه ヶヤعبده ع ヶنゅヰت るبゅااستج フته لتطرホعاヱ ヶلゅバヘء اانゅالذك ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ27/06/2005 م 

ヶنゅبΑالش ヵن شكرΑام ュゅヰال  れゅبゅヰاالت れداゅحد مضゅكヱجゅΑرヰر الΑثゅة تヱホ
 عヴヤ تكΑヱن اجنる الدجゅج

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ02/07/2005 دكت 

عュヤ أسبヱ ゆゅرヱرد الحدΑث ヱمゅボرنتる بゅسبゆゅ  عヶヤ عبده عヶヤ سراج
 زヱلالن

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 03/07/2005 مゅجستΑر

ヶヤد سعد د الجم  ヶتヱΑاس ال ヶر) تバش ヶرة فヱاأسط ュاستخدا
 دراسる مゅボرنヱ )- るعبدالバزΑز المゅボلح 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ04/07/2005 دكت 

ヶالمران ヶجゅلح نゅاهر  حسن صヱالج ゆゅح كتヱشر ヶر فΑالس れΑホاヱΑ
 るبゅاصحヱ د البشرΑرة سΑس ヶالدرز فヱ
الバشرة الピرر ヱعترته اائمる المنتخبتΑن 

 دراسヱ るتحペΑボ -الزهر 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ05/07/2005 م 

ヶعبده ااصبح ヶヤاحمد ع れゅボヤل ヵر البصرΑثゅالت ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 06/07/2005 مゅجستΑر

ヶمゅヰس عبده د د التΑボヤب  ゆヤボط الΑتخط ヴヤع れゅボال ヒر مضΑثゅت
 الكヰربゅئるΑ فヶ اأشخゅص الذكヱر ااصحゅء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 06/07/2005 مゅجستΑر

れゅΑ الΑمن جヱΑلヱجヱ るΑجヱΑكΑمゅΑئるΑ بركゅن رجゅء ゅホئد ゅホسュ عヱن
 ゆا るفظゅمح, るヤالدخ るボمنط, るΑالثاث- 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ ュヱヤバاأرض  ال ュヱヤع
るئΑالبヱ 

 06/07/2005 مゅجستΑر

ヵالشجر ヶヤلح عゅد مدهش ص  るΑسヘالن れゅجゅالح ヶف ヵدゅمج ارشゅاثر برن
 ヶعゅااجتمヱ ヶسヘالن ペافヱالت るΑتنم ヴヤع

 لヤطاゆ المتΑホヱヘن

ヶمنΑ ءゅバصن るΑال الترب ュヤس عヘن
ヵヱالترب 

 07/07/2005 مゅجستΑر

مフホヱ اهل المピرヱ ゆااندلس من  عبدالرحمن د جΑان صغΑر
 るمصر من سن ヴال ゅヰヤΑヱبل تحホ るΑヤΑعゅاإسم

 791ュ-221هـ , 2∝≪-190

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ09/07/2005 م 

ヵئد الصبرゅホ ر دゅعبدالجب ヤمゅالتكヱ るΑバالتب れゅبヱボバال るバΑالشر ヶف るΑ
ヶمنΑن الヱنゅボالヱ るΑاإسام 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 10/07/2005 مゅجستΑر

د عبدالゅボدر عヶヤ عبده 
ヶسمゅボال 

 10/07/2005 مゅجستΑر عュヤ النヘس  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ النسペ الΑボمヶ لدى المヤバمΑن الΑمنΑΑن

 12/07/2007 مゅجستΑر التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶالバاれゅホ التجゅرるΑ الΑمنるΑ البرΑطゅنるΑ من  الجرافヶابتسュゅ عヶヤ حسΑن 
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 ュゅع ヴبع عشر حتゅرن السボائل الヱ7≪22أュ 
فゅعるΑヤ برنゅمج ارشゅدヵ فヶ تنمるΑ التヱافペ  عبدالعزΑز عبدالكرュΑ احمد حسن

 るヤالمرح ゆلدى طا ヶعゅااجتمヱ ヶسヘالن
ヶف るΑヱنゅالث  るصمゅバال るنゅء -امゅバصن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 13/07/2005 مゅجستΑر

ヵدヘن المحΑحس ヶヤد ع るΑهن  るبゅالكت るΑヤعم れゅΑجΑء استراتゅصボاست
 るΑزΑヤاإنج るピヤال ュسホ ゆلدى طا るالمستخدم

 كるΑヤ التربるΑ بجゅمバه صنゅバء -

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

 ΑヤزるΑاإنج

 14/07/2005 مゅجستΑر

تنمるΑ مゅヰراれ ااستمゅع لدى تامΑذ الصフ  عثمゅن شΑゅع د المボبヱل
 るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバمن من التゅالث

るΑمنΑال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 16/07/2005 مゅجستΑر

رるボΑ ( بطANNNIدراسる نمヱذج انヶ) فΑصل حمヱد احمد احمد مذكヱر
 المجゅل المتヱسط ヱمصヱヘفる اانتゅボل

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ18/07/2005 م 

ヶمヤد عبده د المع  るمخرم ゅدان لبヤالبヱ عヱضヱالم るال るاثر النسب
 フل من حرヱالجزء اأ ペΑボتحヱ るدراس

 االフ الヴ نるΑゅヰ حرフ الذال

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ18/07/2005 م 

النسبる الる المヱضヱع ヱالبヤدان لبゅ مخرمる  مطヰر د عヶヤ هبる الجبل
 フمن حر ヶنゅالجزء الث ペΑボتحヱ るدراس

 االフ الヴ نるΑゅヰ حرフ الذال

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ19/07/2005 م 

تバدΑل التصゅمヱ ュΑتュΑΑボ اأثر البΑئヶ لمحطる  مΑヘد تヱفペΑ عبدالعزΑز سحΑヱل
ゅバمュΑرΑ るنΑمد ヶف ヶالصح フة الصرゅΑم るلج 

ヶاردن るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ19/07/2005 م 

اثر برنゅمج تゅهヶヤΑ لヤمヱعΑボن حركゅΑ فヶ  فتحるΑ عبده د منヱボش
ュヰΑس لدゅΑالヱ れالذا ュヱヰヘم 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤراه عヱ20/07/2005 دكت 

ュد انع ベد عبدالرازゅヰصر  جゅنバض الバبب ヶホرヱر الرش الΑثゅت
الصピرى عヴヤ النمヱ ヱالمحصヱل ヱإنتゅج 

れالشب れゅنب ヶر فゅΑالط れΑالز 

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 26/07/2005 مゅجستΑر

مدى اكتسゆゅ تامΑذ الصフ الرابع من  عヶヤ متゅش لطف متゅش
مرحるヤ التュΑヤバ اأسゅسヶ لمゅヰراれ الボراءة 

るΑرヰالج 

ヶمنΑ バصن るΑءالتربゅ  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 28/07/2005 مゅجستΑر

المرヱنる "  -اأسゆヱヤ المバرفヶ "التصゆヤ  انتصゅر عبدالساュ خゅلد كرمゅن
 ヱعاホته بゅتخゅذ الボرار

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ03/08/2005 م 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

مゅΑ تخフヤ نمヱ اأطゅヘل المصゅبΑΑن بمرض انΑ سヱヤى احمد د سヱヤى
الخاゅΑ المنجヱ るΑヤمرض فボر دュ البحر 
 اأبΑض المتヱسط عند اأطゅヘل فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ03/08/2005 م 

تゅثΑر الヘطرれゅΑ المヘرزة لヤسمュヱ الヘطرるΑ  حمΑد د عヶヤ الجبر
 عヴヤ عائペ الدヱاجن

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ09/08/2005 م 

الدراسる  ااداヱ ゆالュヱヤバ اإنسゅنΑ るΑمنヶ دراسる كتゆゅ التヘسΑر فヶ صحΑح مسュヤ لヴヤΑ محسن عヶヤ ااكヱع
るΑاإسام 

 14/08/2005 مゅجستΑر

ヶホد الرزا ヶヤل عΑنب  るΑرانΑاإ るΑمنΑال れゅホاバ1002-2770الュ ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ12/09/2005 م 
ゅه ゆゅهヱعبدال ヶヤمحسن ع ヵد

 طヱاف

 ヶربバج الΑヤة الخゅتج るΑكΑاامر るΑسゅΑالس- 
دراسる فヶ سゅΑسる ااحتヱاء المزدヱج 

(277≫-1002)ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ20/09/2005 م 

نجヱى عヶヤ حسن عبدالرحمن 
ヴسヱم 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶل فゅヘصص اأطホ ュΑヱボت ヶمنΑ ءゅバصن るΑط التربヱ هجゅمن ベر
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 27/09/2005 مゅجستΑر

التبΑゅن الヱراثヶ فヶ الバشゅئر الطبるΑバΑ لنبれゅ  سافه عدنゅن شゅكر
ヶمヱسヱمヱالكر フعゅالتض ゆヱヤسほع بヱالخر 

ヶホعرا ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ01/10/2005 م 

ヵدヰعبده الم ュسゅホ دΑゅホ د  ヶف れحل المشكا るボΑطر ュاثر استخدا
ヤمバال ゆゅاكتس ュヱヤバدة الゅم ヶف るΑسゅاأس れゅΑ

ヶسゅدس اأسゅالس フذ الصΑلدى تام 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 24/10/2005 مゅجستΑر

ヶمゅالش ヴΑحΑ ュسゅホ ة عبدهぼلぼل  るΑالترب るΑヤبك るΑヤمバال るΑالترب ュΑヱボت-  るバمゅج
 صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 

 25/10/2005 مゅجستΑر

الるピヤ الバربるΑ  الΑ れゅピヤمنヶ البنヴ السردるΑ فヶ المゅボمる الΑمنるΑ عبده احمد عبده الخゅلد
るالترجمヱ 

 15/11/2005 مゅجستΑر

انتشゅر الΑرسنゅΑ انتΑرヱكヱلΑتكゅ بΑن المرضヴ  ربゆゅ د عヱض عヱض 
الذΑن ゅバΑنヱن من ااسゅヰاヱ れالمصゅدر 

 الΑمن - المحتمるヤ لバヤدヱى فヶ صنゅバء

ヵمصر るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ15/11/2005 م 

ヵعرΑد ال ヶヤفظ عゅء  حゅバض صنヘمنخ ヶف るالترب-  るدراس
るΑجヱلヱرفヱمヱΑج 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ16/11/2005 م 

ヶنゅΑسرى احمد حسن احمد اارΑ رΑى السヱمست ヴヤع れゅボال ヶطゅバر تΑثゅن تΑتヱヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅمΑر الكΑجستゅ20/11/2005 م 
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 ヶف れゅボヤل れゅΑطゅバامل المتヱء الحゅعند النس
 الΑمن

 ュشゅه ヶヤد ع ヵرゅامه الب
 الحمزى 

 ヶف るΑربバال るピヤال ヶمヤバم るرسゅى ممヱمست
 المرحるヤ الثゅنるΑヱ لمبゅدى التدرΑس الゅバヘل

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
لるピヤ تدرΑس ا

るΑربバال 

 23/11/2005 مゅجستΑر

 ュشゅه ヶヤد ع ヵرゅامه الب
 الحمزى 

 ヶف るΑربバال るピヤال ヶمヤバم るرسゅى ممヱمست
 المرحるヤ الثゅنるΑヱ لمبゅدى التدرΑس الゅバヘل

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 23/11/2005 مゅجستΑر

ヶد الشمسΑد سع ュلゅس  るالتنشئ れゅسسぼر اثر مヱد ヶف るΑعゅااجتم
 ヶمنΑال フΑالر- ヶف るΑدانΑم るΑعゅاجتم るدراس

 مدΑرるΑ الصΑバد محゅفظる شبヱة

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤراه عヱ27/11/2005 دكت 

ヶس احمد العرامゅعب ヶヤع  ヶヤالمح ヵحجر الجبرヤل ヶذائピال ュΑΑボالت
 كمصدر لヤكゅلسュヱΑ بバائペ دجゅج البΑض

ヶمنΑ るج  الزراعゅاإنت ヶانヱΑر الحΑجستゅ05/12/2005 م 

ヵلح عبده الحجرゅرة صΑسم  るΑرヱヰالجم ヶف るΑالبشر るΑالتنمヱ るلゅالبط
るΑمنΑال 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر ااΑجستゅ20/12/2005 م 

ヶجゅد الجヱحم ゆΑظال د د ゆطホ دΑر سバش ヶف るΑنヘرة الヱالص ヵرヱس るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤال ゅرمΑ21/12/2005 جست 
فヱزるΑ بنれ د بن د بن احمد 

ヵبرゅالغ 

اثر التピذるΑ الراجるバ المبゅشرة Αビヱر المبゅشرة 
 るピヤال ュسボل بヱى اأヱالمست ゆطا るبゅكت ヴヤع

 るΑالترب るΑヤك るΑزΑヤء-اإنجゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاإنج 

 24/12/2005 مゅجستΑر

Α لدゅل ااهدالخΑعゅإسم ヴΑح  るΑنヘله الゅاشك るمゅヰت ヶف ヶمنΑال ヶبバر الشバالش
るΑعヱضヱده المゅバابヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ25/12/2005 م 

الشバر الشバبヶ الΑمنヶ فヶ تゅヰمる اشكゅله الヘنるΑ  خゅلد ΑحヴΑ إسمゅعΑل ااهدال
るΑعヱضヱده المゅバابヱ 

ヶمنΑ اإن ュヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅس るΑربバال るピヤر الΑجستゅ25/12/2005 م 

ヶヘヤن العΑحس ヶヤعدد من  عبده د ع れتح ュحヤج الゅلدج ヶجゅاأداء اإنت
るヘヤالمخت るΑذピمج التゅبرن 

ヶمنΑ るالزراع  ヶانヱΑج الحゅر اإنتΑجستゅ26/12/2005 م 

الدراسュヱヤ  れゅ اإنسゅنるΑااداヱ ゆالΑ バمنヶ الشゅヘعヱ るمヱاフホ الヘرベ اإسامるΑ منゅヰ احمد عヶヤ مصヤح مزرヱع 
るΑااسام 

 26/12/2005 مゅجستΑر

ヵد احمد د مرشد المطر  ヴسヱم ヶل ابΑヤالج ヶبゅالصح れゅΑヱمر
جمع ヱدراسる  -ااشバرヵ فヶ كتゆ الحدΑث 

 ヱتخرΑج

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 27/12/2005 دكتヱراه



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

ء بصフ الثゅنヶ الثゅنヵヱ تュΑヱボ منゅヰج الΑヘزゅΑ سゅطع فخرヵ شゅكر
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶホء عراゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 28/12/2005 مゅجستΑر

ヶشゅمボال ヶヤع ヶヤاحمد ع  ヶالشرع ュعن الحك フالكش ヶد فゅヰااجت
 المنゅسゆ لヱヤاホع

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 28/12/2005 دكتヱراه

التحبΑر اΑضゅح مゅバنヶ التΑسΑر ابن اأمΑر  ゅلح الكヱلヶصゅلح د ص
 ヶنゅバالصن-  ゆゅل كتヱمن ا ペΑボتحヱ るدراس

 الدعゅء الヴ اخر كتゆゅ الشバر

ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 31/12/2005 مゅجستΑر

-0≪27تطヱر الヘكر السゅΑسヶ فヶ الΑمن  إسمゅعΑل عبده ホحطゅن طゅهر
27∝1ュ 

ヶمنΑ ااداるΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆ خΑرゅر التΑجستゅ31/12/2005 م 

るطمゅازر ف  ヶجヱلヱتゅضع البヱل الヱح るΑنゅلسヱΑحث بゅمب
るΑدゅالتヱ ءةゅヘالك るΑئゅلثن 

ヵجزائر るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ02/01/2006 م 

 الボدرة الボرانるΑ لヤمゅヘهュΑ الرゅΑضヱ るΑعاホتゅヰ صゅدベ عبدالヱاحد عبده د
بゅلتحصΑل لدى طヤبる الصフ الثゅمن من 

 التュΑヤバ اأسゅسヶ فヶ مدΑنる تバز

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 02/01/2006 مゅجستΑر

التゅثΑر السمヶ لبバض المبΑداれ عヴヤ البكتΑرゅΑ  د عبده العبヱد
るΑمنΑال るالترب ヶف ヵヱالج れヱلاز るالمثبت 

ヵرヱس ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراهدك عヱ03/01/2006 ت 

ゆヱمنص ュسゅホ سفヱΑ سΑボヤب るΑاإسام るバΑالشر ヶف ゅヰمゅاحكヱ دةバال ヶمنΑ るΑنゅاإنس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 03/01/2006 مゅجستΑر

انتشゅر فΑرヱس الكبد الヱبゅئヱ ヶعヱامل  عبدالゅボدر د احمد السゅボف
 れヱحضرم ヵادヱ ヶره فゅرة انتشヱالخط- 

 الΑمن

ヶمنΑ ヱ ゆالطるΑالصح ュヱヤバال るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/01/2006 م 

 05/01/2006 مゅجستΑر أصヱل التربるΑ التربるΑ صنゅバء Αمنヶ الュΑボ التربるΑヱ فヶ اامنゅل الΑمنるΑ د محسن مثنヴ صゅلح حنش
التュΑΑボ الكΑمゅΑئヱ ヶالحسヶ لرフΑビ الボمح  صゅفる مسعヱدة

 フヰالط " ヵالدخن البر ペΑホلد ュالمدع ヶمنΑال
" 

عヱ ュヱヤتボنるΑ  الزراعヵ るجزائر
るΑذビاأ 

 21/01/2006 مゅجستΑر

 ゆلゅس احمد غΑヱ ヶヤع ヶعبدالغن
ヶヤبボالم 

 るمヱヤعヱ ュΑران الكرボدة الゅج مゅヰمن ュΑヱボت
ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤسع من مرحゅالت フصヤل 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 

 22/01/2006 مゅجستΑر

ュΑヱ الكتゆゅ المدرسヶ لボヤران الكرュΑ تボ احمد مヰدヵ د حمヱد
 ヶف ヵヱنゅل الثヱاأ フصヤل るمヱヤعヱ

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

 23/01/2006 مゅجستΑر
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るΑمنΑال るΑرヱヰالجم るΑاإسام 
حمヴ مゅلطゅ فヶ المتゅバمΑヤن مع الحヱΑانれゅ فヶ  عبΑر عبدالمحمヱد د نゅشر

الΑمن ヱتحضΑر مستحضر محヴヤ -صنゅバء 
 フ عن ااجسュゅ المضゅدةلヤكش

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ24/01/2006 م 

 ヶヤΑالعض ヶヤصل عبده عΑف
ヶنゅΑالض 

تュΑヱボ أداء مュヤバ التربるΑ اإسامるΑ بمراكز 
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅر بゅالكب ュΑヤバتヱ るΑاام ヱمح

るΑمΑヤバالت れゅΑゅヘء الكヱض ヶف 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 

 24/01/2006 مゅجستΑر

شرح شヱاهد شرح ホطر الندى Αヱل الصدى  عبده بن محمヱد بن ヱΑسف فجゅل
 ヶااعرج ヶヤبن ع ベدゅلص- ペΑボتحヱ るدراس 

ヵرヱس れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 04/02/2006 مゅجستΑر

صゅلح عبدالヵヱボ إسمゅعΑل 
ヶنゅالسنب 

ヱمط るΑحدة دراسヱ سΑدة اثر تدرゅرة من م
ااحゅΑء متضمنる ااعجゅز الヤバمヶ لボヤران 
ヱالسنる فヶ تحصΑل طヤبる الصフ اأヱل 

ゅهヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 06/02/2008 مゅجستΑر

تゅثΑر الرヵ بゅلمゅΑة المゅバلجる عヴヤ الخヱاص  د عبده د عبده
 ヴヤعヱ るتربヤل るΑئゅΑمΑالك るΑجゅإنتヱ ヱنم

ゆضボل الヱمحص 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر اأراضΑجستゅ06/02/2008 م 

ヶسヱد لع  ヶف るヤΑボدن الثゅバلمゅث بヱヤى التヱمست るدراس
بバض أنヱاع ااسمدヱ ポالボشرれゅΑ فヶ المゅΑة 

るΑمنΑال るΑمΑヤホاإ 

ヵجزائر るالزراع  るΑنボتヱ ュヱヤع
るΑذビاأ 

 08/02/2006 مゅجستΑر

تゅثΑر اأسمدة الバضるΑヱ الصヤبる المركبる من  العرヶボΑ مختゅر دائل د عثمゅن
مختるヘヤ المجゅرホヱ ヵمゅمる المدΑنる عヴヤ الボمح 

るاص الرتبヱض خバبヱ るΑمゅالذرة الشヱ 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر اأراضΑجستゅ25/02/2006 م 

ヵدΑヱالس ヶヤد عبده ع  ゅヰتゅΑتداعヱ ヶلヱالد ュゅالنظ るΑبن ヶف れاΑヱالتح
 ヶ الバربヶعヴヤ النظュゅ اإΑヤホم

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ27/02/2006 م 

ヶجゅن ヶヤطه عبده ع  ヴال るバالمشب るΑض الدهنゅااحم ゆر نسΑثゅت
 るΑجゅاإنت れゅヘض الصバب ヴヤع るバر مشبΑピال
ヱالتنゅسヱ るΑヤااستجゅبれゅ المنゅعるΑ فヶ دجゅج 

ヵرゅض التجΑالب 

ヶمنΑ るالزراع  ヶانヱΑج الحゅر اإنتΑجستゅ05/03/2006 م 

ヶヤن عΑر حسΑعبداام  るΑربバالヱ るΑزΑヤاإنج ヶط الجمل فゅأنم るΑبن
るΑヤΑヱنظر تح るヰجヱ من るثΑالحد 

ヶホعرا れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ05/03/2006 دكت 
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ヶヤن عΑر حسΑعبداام  るΑربバالヱ るΑزΑヤاإنج ヶط الجمل فゅأنم るΑبن
るΑヤΑヱنظر تح るヰجヱ من るثΑالحد 

ヶホعرا れゅピヤاا ال るピヤالるΑزΑヤراه نجヱ05/03/2006 دكت 

るبゅشホ سعد ヴΑحΑ ヶヤر  عΑر, إبن اأمΑسΑالت ヶنゅバح مゅضΑر إΑالتحب
 ヶنゅバالصن-  ゆゅل كتヱمن أ ペΑボتحヱ るدراس

 التヱبる الヴ آخر كتゆゅ الخヤع

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 06/03/2006 مゅجستΑر

ゅء هヶءة التدرΑس مدى ممゅرسる اعض جال عبده احمد سΑف
るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶف るΑدمゅاأك るΑحرヤل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑال التربヱر اصΑجستゅ12/03/2006 م 

دراسる لنظرتゅヰ  -رヱاれゅΑ جΑن اヱستن  احمد عبدالرحمن مヱسヴ اسمゅعΑل
るΑعゅااجتم 

ヶنΑسطヤف  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ18/03/2006 دكت 

الكゅفヶ فヶ شرح الゅヰدホ( ヵسュ التصرゅ  )フΑلانس بن محمヱد بن ヱΑسف فج
 れ( ヶنゅالزنج ゆゅهヱعبدال ヶلゅバالم ヶأب

∝∝0 ペΑボتحヱ るهـ( دراس 

ヵرヱس  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 21/03/2006 مゅجستΑر

مستヱى اكتسゆゅ طヤبる الصフ التゅسع من  بسゅط ثゅبれ احمد صゅلح ابヱ شعر
التュΑヤバ اأسゅسヶ لバヤمれゅΑヤ اأسゅسヱ るΑعاホته 

 بゅلتحصΑل

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 25/03/2006 مゅجستΑر

ヶرانヰالج ュن د حزاゅمΑا  るΑالترب るΑヤبك ュヱヤバال ュヤバهج إعداد مゅمن ュヱボت- 
فヶ ضヱء مゅバمΑΑر الجヱدة  -جゅمるバ صنゅバء 

 لشゅمるヤا

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 25/03/2006 مゅجستΑر

ヶانヱヘض د احمد الصゅΑسع عشر  رゅن التΑΑرنボال ヶمن فΑد الヱヰΑ
 ヱالバشرΑن المΑادΑΑن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ28/03/2006 م 

ヶヤن الجبゅد عثم ヴت منホعاヱ るΑعゅئدة ااجتمゅط المسヱピلضゅب ゅヰ
 ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヤك るبヤلدى ط るΑسヘالن

 الصحるΑ بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 29/03/2006 مゅجستΑر

اأهヱ るΑヤعヱارضヱ ゅヰأثر ذلポ فヶ اأحكュゅ  سمΑرة عبده عヶヤ المΑدمه
るΑالشرع 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 30/03/2006 مゅجستΑر

 ヶجゅر نΑاحمد صغ ペΑفヱت
 الدعبヱش

استجゅبる بバض أصنフゅ الボمح لمヱاعΑد 
 ヱمバداれ البذار

ヶمنΑ るل  الزراعΑصゅالمح
るΑالزراع 

  03/04/2006 

ヶاحمد الشرف ヴΑحΑ احدヱن  عبدالヱヤت ヴヤع るضヘالحرارة المنخ るر درجΑثほت
 れゅنヱلمك るΑヤΑヤتح るدراسヱ شΑندΑفゅر الكゅثم

ヶヤز المحヱر المゅض ثمバب 

Αヶمن るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 05/04/2006 مゅجستΑر
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ゆر عبدالرゅهر عبدالجبゅره شΑمن  れゅامバمن خال ال ヵن الثدゅسرط るدراس
 るΑنゅالسرط 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ10/04/2006 م 

التほثΑر السمヶ لヤرصゅص عヴヤ الヱظるヘΑ  عبدالمجΑد د عヶヤ المتヱكل
るΑنヱرمヰال  るرضバالمت れゅئヘヤل るΑخصヤل

 لヤرصゅص

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ11/04/2006 م 

ヶضΑد البΑد سعد سع  ヶف るΑاإسام るΑالترب れرارボن مΑب るホاバال
المرحるヤ الثゅنヱ るΑヱمボرراれ برنゅمج اإعداد 
 るΑヤك ヶف るΑاإسام るΑالترب ュヤバلم ヶالتخصص

 るΑء -التربゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن   ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاإسام 

 12/04/2006 مゅجستΑر

ヵزヱالجرم ヶヤد عΑز ベعبدالرزا  るピヤال ュسホ るبヤلدى ط るバئゅء الشゅاأخط
 ヵزΑヤء  -اانجゅバصن るバمゅج / るΑالترب るΑヤك- 

 るبゅالكت ヶالجراف フヱحر ュعند استخدا
ゆゅاأسب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن   ベطرヱ هجゅمن
رΑس الるピヤ تد

るΑزΑヤاانج 

 12/04/2006 مゅجستΑر

ヶヤبΑلح المسゅعبده عمر ص  るΑボヘال フΑج تصنゅヰج شرح المنゅبΑالد ゆゅكت
 ュسゅボال ヶبن أب ュΑبكر بن ابراه ヶبن أب ヴヤع

(れ ヶر الحكمΑ2√20مط ペΑボتحヱ るدراس )هـ
 من بداるΑ الكتゆゅ الヴ نるΑゅヰ كتゆゅ الضمゅن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا れゅالدراس 
るΑااسام 

 15/04/2006 مゅجستΑر

ヶボΑف العرΑر حسن سΑمن  ポヱالبن ヶف るالمستخدم るΑزΑヤاانج るピヤال
 るΑلゅالم ベاヱاأسヱ- るΑヱピل るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ16/04/2006 م 

اسمゅء عبدالヘتゅح مヱسヴ سامه 
れヱالح 

الشヱバر بゅلヱحدة النヘسるΑ لدى اأطゅヘل 
لΑمنΑΑن ヱاأطゅヘل الバرゆ المΑボمΑن فヶ ا

 أمゅنる الゅバصمる -صنゅバء 

ヶنΑسطヤف  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 22/04/2006 مゅجستΑر

ヶشΑحبゅد بΑاحمد سع ヴヤΑل  ヶن فΑبتヤالヱ ヱن النمヱى هرمヱمست ュΑΑボت
 مصل المصゅبΑن بسرطゅن الدュ الحゅد

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑجست الكゅرمΑ 24/04/2006 

ヱنヱالن ュشゅح د د هゅن  صبΑΑمنΑذ الΑلدى التام るΑاإبداع れدراボال
 ヶن فΑΑدゅバال ュヰرائホأヱ ゅΑن دراسΑホヱヘالمت

 ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح ヶدس فゅالس フالص
るصمゅバال るنゅمゅب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 27/04/2006 مゅجستΑر

 れبゅد عبده ث ゆΑホعبدالرヶنゅヰالنب  ヴالمرض ヶف ュلدゅب るلヱボالكبد المن れゅسヱرΑف
 るن من امراض الكبد المزمنヱنゅバΑ نΑالذ

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ29/04/2006 م 
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دراسる مصヱ るΑヤجزئるΑ  -بمدΑنる صنゅバء 
るΑئゅبヱ 

ヶΑヤر العヰتن د مطゅف  ヴヤع عゅبل ااستمホゅم れゅΑأثر استراتج
ヶバ لدى طاホ ゆسュ الるピヤ ااستゆゅバΑ السم

 るزسΑヤاانج-  るΑالترب るΑヤء -كゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 30/04/2006 مゅجستΑر

تطΑヱر طرるボΑ التراص الدمヵヱ فヶ تشخΑص  ادゆΑ عبدالعュΑヤ احمد د
 ゅΑヤمح ヶئゅس الكبد البヱرΑمستضد جدار ف

ゅسヱرΑヘال れゅΑئゅبヱ るدراسヱるΑالكبد れ 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ30/04/2006 م 

تュΑΑボ مدى استجゅبる منゅعる الجسュ لゅボヤح  تるΑボ عبدالكرュΑ عヶヤ المΑぼد
 れゅئヘال ヶف ヶئゅالب ヶسヱرΑヘالكبد ال ゆゅヰالت

 الバمرるΑ المختるヘヤ لسكゅن مدΑنる صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑااح ゅرمΑ03/05/2006 جست 

ベヱزبر ュΑابراه ヶヤن عゅمΑヤس  ゅΑرヱΑلゅب るヤمゅバالمヱ عΑطボر التΑثほت るدراس
ヱبバض اإضゅفれゅ الるΑヘヤバ عヴヤ كゅヘءة 
 るヘヘالمج るバΑالذرة الرف フاعا ュاستخدا

るΑمゅヰالت ュゅاأعن るاسطヱب ゅΑشمس 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ08/05/2006 م 

لبكتΑرゅΑء المヱゅボمる لヤمضゅداれ الحるΑヱΑ ا سゅمヶ د سعΑد ヱΑسف ヱΑسف
るΑلヱالب ポلゅالمس れゅبゅヰالت るالمسبب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/05/2006 م 

ヵرゅتヱال ュسゅホ ヶヤع ヴΑحΑ عزه  るΑتنم ヶل فゅヘض اأطゅΑبر ベゅأثر االتح
أمゅنホ-  るدراれ اأطゅヘل المバرفるΑ بصنゅバء 

るصمゅバال 

ヶمنΑ  るΑءصن -التربゅバ  سヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 11/05/2006 مゅجستΑر

 ュΑدر عبدالرحゅボارث عبدالヱعبدال
ヶヘΑالمن 

 ヴヤر عヘالصدا اأص ヴヤع るΑمرض れゅدراس
 الボمح فヶ الΑمن

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ15/05/2006 م 

تほثΑر مستخヤص نبゅتホ ヶمحΑن ヱسبرة عヴヤ  عبدالゅボدر رヱぼف احمد
ヘطヤل るΑلヱاأ れゅسぼالر るΑヱΑح ヶヤΑ

 إΑكΑゅنヱكヱكヱس

ヶホعرا ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ17/05/2006 م 

لطف عبدالرゆΑホ اΑヱس احمد 
ヵرヱالغ 

تほثΑر المضゅفれゅ الخرسゅنるΑ عヴヤ خヱاص 
ペΑحرヤل るرضバالم るنゅالخراس 

ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ17/05/2006 م 

ヶلمゅمحسن الس ヶヤد عヱمحم Αحヱلت るلヱゅمح ヶربバال ゆヱد الجنゅد اتح
المحمれゅΑ البرΑطゅنるΑ فヶ جنゆヱ الΑمن 

27√∽ - 27∝9ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراة التヱ18/05/2006 دكت 
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ヶلكゅس راجح د د المΑان  ヴالمرض ヶف るΑヱバالم ヴر الحمゅمدى انتش
 ュΑΑボتヱ ءゅバصن ヶف ヴن من الحمヱنゅバΑ نΑالذ

 استバمゅل اختبゅر الΑヘدال

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ23/05/2006 م 

ヵزゅلح احمد غゅد  احمد صヱバن مسΑد الدバلس ヶنゅバمختصر الم
 るسن ヶفヱالمت ヶزانゅتヘهـ 971الت-  るدراس
ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ23/05/2006 م 

ヵヱمراد الرا ヵدΑヱد ه  るمحط ヶة فほالحم フΑヘاض تجヱاح ュΑΑボت
 صنゅバء -る المゅΑه الゅバدمる مゅバلج

ヶホعرا るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ24/05/2006 م 

 24/05/2006 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ دراسヱ るتحペΑボ -اإنجゅز فヶ عュヤ اإعجゅز  نبるヤΑ عヶヤ اسمゅعΑل المتヱكل
ヶاادبع ヴسヱم ヶホヱش ヶرة الن عبدالغنΑالس ヶف るヤء الجمゅبنュゅابن هش るΑヱب ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 27/05/2006 دكتヱراة

ヵゅسヱلح المゅن عبده صΑحس  ヵرゅح البخΑصح ヶف フالحذ-  るΑヱنح るدراس
るΑدال 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 28/05/2006 دكتヱراة

ヶلヱلح الداゅمحسن ص ヶヤع ヶヤع  るピヤال ヶمヤバلم るΑبΑالتدر れゅجゅΑااحت
 るفظゅبمح るΑヱنゅالمدارس الث ヶف るΑزΑヤاانج

 عمران

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 30/05/2006 مゅجستΑر

دراسる لبنゅئゅヰ  -رヱاるΑ اأبنゅء ヱاأحبゆゅ  عبده حسΑن د عヶヤ عنتر
ヵヱنバالم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ30/05/2006 م 

المヱヤバمヱ れゅاثرهゅ فヶ عمるΑヤ اتخゅذ الボراراれ  خゅلد صゅلح عヶヤ د السヤطゅن
 ヶف れزاراヱن الΑヱاヱد ヶف るΑاادار

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ31/05/2006 م 

الدراسれゅ  الュヱヤバ اانسゅنるΑااداΑ ヱ ゆمنヶ أحكュゅ الボتゅل فヶ الشرるバΑ اإسامるΑ  حゅلるΑ صゅلح حسΑن د الحنش
るΑااسام 

 31/05/2006 مゅجستΑر

 01/06/2006 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ البنゅء المヱضヱعヶ لرヱاるΑ مرتヱ れゅバヘذرنج جゅヰΑن عبدالرحمن عヶヤ عشΑش
ヵرΑالشم ゆلゅئل غゅره د هΑمل  منゅتحヱ ءゅΑكبر るΑاヱر ヶف ヶعヱضヱء المゅالبن

Αستنلجヱن ا 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ01/06/2006 م 

ゆゅفل عمر خطヱره نゅفن سم ヵرΑΑヤلـ هك ヶعヱضヱء المゅالبن ヶホعرا るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ01/06/2006 م 
 06/06/2006 مゅجستΑر الヰندسる المدنるΑ الヰندسる منΑヶ تصمュΑ خヤطれゅ خرسゅئるΑ بゅستخداュ الكمبヱΑتر عبده محسن احمد زゅΑد

اإصゅبれゅ البكتΑرるΑ لヤمسゅلポ البヱلるΑ فヶ  ابتسュゅ اسمゅعΑل عヶヤ حسن المΑぼد
 الΑمن -النسゅء الحヱامل فヶ مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ07/06/2006 م 
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ベゅحسن اسح ヴΑحΑ ヵى عزヱار  ゆلゅالطヱ ن المدرسΑب ヶヤصヘعل الゅヘالت ヶف
 るΑأجنب るピヤك るΑزΑヤاانج るピヤس الΑر تدرゅإط

るΑمنΑال るΑヱنゅالمدارس الث ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 08/06/2006 مゅجستΑر

ヶヤبر احمد عゅمرشد ج  るΑالتنم ヶف るΑالزراع るΑنヱゅバالت れゅΑバر الجمヱد
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑالزراع-  るدراس

لجمれゅΑバ التヱゅバنるΑ الزراعるΑ حゅلる عヴヤ ا
 るنゅاأم れゅفظゅراض بمحビددة اأバمت- 

 صنゅバء, عمران

ヶمنΑ るد  الزراعゅتصホاا
ヱاارشゅد 
ヶالزراع 

 10/06/2006 مゅجستΑر

ヶヤصヘر احمد الΑد صغ るΑホجر البندゅت るΑمسرح ヶف ゅΑدΑمヱالك るバΑطب ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ11/06/2006 م 
سبゆゅ تسرゆ الدارسΑن من مراكز محヱ  ندى عبدالحペ سヤطゅن د

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑاام 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑال التربヱر اصΑجستゅ12/06/2006 م 

ヵヱΑد بع ュمنع  ヶنΑن الدゅمΑااヱ رバالش-  .れ رバش ヶف るدراس
れヱΑس. ال 

ヶホعرا  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ13/06/2006 دكت 

ゆد عبدالرΑن سعゅس عثمゅنΑا るΑزΑヤل اإنجゅل اأمثヱح るΑヱピل るدراس ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ17/06/2006 م 
ヴسΑد احمد عヱمحم ュΑج  عبدالرحヱالخرヱ سヱئض اأゅボن-  るدراس

るΑفن るΑعヱضヱم 
ヶنΑسطヤف  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال

るالترجمヱ 
 18/06/2006 مゅجستΑر

ュانع ヶヤر عبده عΑرآن  منボال ヶف るΑرゅバرة ااستヱالص れゅΑヤتج
ュΑالكر 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ18/06/2006 م 

اختبゅر الボدرة الバاجるΑ لヘنستゆゅ  عبدالボدرس د حسΑن عبده
بΑرΑمتゅمΑن( ضد طΑヘل  -)سゅヘヤدヱكسΑن 

 ペطゅض المنバب ヶف ュرゅفاسب ュヱΑدヱالبازم
 المستヱطنる بゅلمارゅΑ فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ21/06/2006 م 

اثر استخداュ منحヴ الヱ ュヤバالتボنヱ るΑالمحتمع  هند احمد د تヱفペΑ ااشヱال
 ュΑهゅヘض المバلب ほالخط ュヰヘل الΑدバت ヶف

ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص れゅلبゅلدى ط るΑئゅΑزΑヘال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 22/06/2006 مゅجستΑر

ヵرΑلح الحمゅطرى  امل عبدالمعز صボس ヶرتΑمن جز ゅΑنゅطΑبر フホヱم
 ヱكمران من ااحتال إلヴ ااستボال

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ22/06/2006 م 

احمد صゅلح عبدربه حسن 
ヵالمصر 

كュ مフホヱ المぼرخΑن الΑمنΑΑن المゅバصرΑن لヤح
الバثمゅنヶ اأヱل بΑن مΑぼد ヱمخゅلフ, مع 

 ヶف ュالمرا パヱヤب(るطヱمخط ペΑボتحヱ るدراس

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ25/06/2006 م 
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تゅرΑخ دヱلる مヱانゅ بヰراュ( لヤمぼرخ د بن 
ヵدΑالزب ゆΑالمط ヴΑحΑ 

اصطنゅع ヱدراسる بバض متバدداれ مボバداれ  عمر د عبدالヱاحد الشجゅع
 مバدن الجدبدة المヱصるヤ لヤكヰربゅء مヱنヱمر

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراة الكヱ27/06/2006 دكت 

دراسる فヶ  -الجΑل الضゅئع فヶ أمرΑكゅ  عヶヤ د صكر
 رれゅΑヱ سكれヱ فΑتزجرالد

ヶホعرا  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ27/06/2006 دكت 

ゆヱヰد احمد سنヱحم ヵدゅء  عبゅバض صنヱح ヶف るΑئゅارد المヱالم
 ヶف ゅرهゅاستثمヱヵالر 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ28/06/2006 م 

تュΑヱボ منヰج الΑヘزゅΑء المطヱر لヤصフ الثゅلث  الطゅف احمد د تヱفペΑ ااشヱل
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶمヤバال ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 29/06/2006 مゅجستΑر

 29/06/2006 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ دراسる لبنゅءهゅ المヱضヱعヶ -عطΑل  رحبヶارحゆゅ عبده د اا
ヶرزعヘدى الΑد الحد ヶヤد ع  るΑرΑمد ヶف るالزراعヱ نゅن السكΑب るホاバال

 محゅفظる البΑضゅء -رداع 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ01/07/2006 م 

الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ منヰج سΑバد حヱى فヶ تヘسΑره اأسゅس صゅلح د احمد الヱصゅبヶعمر 
るΑااسام 

 04/07/2006 مゅجستΑر

أسゅلゆΑ التنشئる ااجتمゅعるΑ فヶ اأسرة الΑمنるΑ  بسュゅ د عبدالعزΑز ابヱ عゅΑヤن
ヱأثرهゅ عヴヤ التحصΑل الدراسヶ عند اأبنゅء 

ボΑتطب るΑعゅاجتم るمن دراس るنΑع ヴヤع るΑ
 ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح れゅلبゅطヱ ゆطا- 

るصمゅバال るنゅأم 

ヶنΑسطヤف るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ05/07/2006 م 

سヱرة  -ااتجゅه البゅΑنヶ فヶ تヘسΑر الشバراヵヱ  فضل ه عبدالرزاベ د ホطران
ゅذجヱرة نمボالب 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا バال るピヤالるΑر ربΑجستゅ05/07/2006 م 

ポلゅد م ヴΑحΑ نΑسمゅΑ  تراゅبヱヤΑكヱ ヶنヱانط-  れゅعヱضヱلم るدراس
るΑビالبا ゅヰبΑلゅأسヱ るالمسرحس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ05/07/2006 م 

دراسれゅ مرضるΑ عヴヤ تبれゅバボ اأヱراベ فヶ  سヤطゅن نゅجヶ عبده احمد
 البطゅطس

ヶمنΑ るالزراع ホヱれゅالنب るΑゅ رΑجستゅ09/07/2006 م 

ヶجゅاحمد د ن ュゅء  عصゅバصن ヱل السرヱذب ヴمرض ヴヤع れゅدراس- 
 الΑمن

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ10/07/2006 م 

المヤحれゅボ فヶ النظュゅ النحヵヱ الバربヶ الحゅل  تるΑボ حسن عبده فضゅئل
ゅذجヱنم ペヤل المطヱバヘالمヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ヤالるΑربバال るピ رΑجستゅ11/07/2006 م 
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ابراهュΑ عبده د عبدالرحمن 
 عゅمر

 れゅسヱرΑヘرة لヱامل الخطヱعヱ رゅدل انتشバم
ュالد ヶن متبرعΑب ヶمΑالجヱ ヶئゅالكبد الب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ12/07/2006 م 

ヶالمخاف ュسゅホ ヶヤع ゅΑااحداث ا اس ヶف るΑربバئل الゅبボر الヱد るΑسゅΑلس
 ヵヱصر اأمバهـ 1≪2 -هـ 2√خال ال

∝∝2 ュ- 9√7ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ12/07/2006 م 

فぼاد عبدالحمΑد عبدالجΑヤل 
 عبدالرحمن

الحゅΑة ااホتصゅدるΑ فヶ الΑمن )التجゅرة 
 ヶنゅالثヱ لヱن اأΑرنボال ヶف )るعゅالصنヱ

 الヰجرΑΑن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخال ااداΑرゅر تΑجستゅ23/07/2006 م 

ヶحゅر د الصبヱد منصΑرش  ヶف ヶرآنボج الヰئص المنゅخصヱ ゆΑلゅأس
るΑヤボバالヱ るΑسヘد النΑحヱالت るعرض أدل 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 24/07/2006 دكتヱراة

ヶحゅء  عبدربه د عبده الصبゅΑمΑج الكヰى منヱن محتΑتضم るバΑطبヱ مدى
ヤمرحヤل ュヤバال ヴمنح ゅΑゅضホヱ ュΑهゅヘلم るΑヱنゅالث る

 ヱالتボنヱ るΑالمجتمع

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 25/07/2006 مゅجستΑر

 ヶヤصر سعد عゅن ュΑعبدالكر
ヶمヱااهن 

 フالص るبヤلدى ط ヶمヤバر الヱى التنヱمست
るحج るفظゅبمح ヵヱنゅالث ヶنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ヱヤバس الΑتدرュ 

 26/07/2006 مゅجستΑر

مدى تヱفر الكれゅΑゅヘ التヤバمるΑ لدى مヤバمヶ  فヰد عبدالرحمن د البداح
 ヶف るΑاابتدائ るヤالمرح ヶف るΑاإسام るΑالترب

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاأسام 

 31/07/2006 مゅجستΑر

دراسる  -بنゅء الجمるヤ فヶ شバر الバرجヶ  رヵعゅヘف احمد د ゅホئد الحشΑب
るΑدال るΑヱنح 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 02/08/2006 مゅجستΑر

ヶاحمد احمد د السخ ヴΑحΑ  عΑرゅه مشゅتج るΑمنΑال るΑرجゅالخ るسゅΑالس
( ヶنヱΑヰالص ヶربバالصراع ال るΑヱ100تس≫ 

- 2770)ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバجس الゅرمΑ02/08/2006 ت 

ヵكند ュΑヤس ヶヤع るΑعط  フヱالخس るΑعゅرب ヶف ヶائヱالر ゆゅل الخطΑヤتح
ヶنヱالك ュΑإبراه 

ヶبΑل るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ02/08/2006 م 

ヶحسن الصراب ュحزا ヵدゅه  るΑالزراع ヶر اأراضゅد استثمヱボع ュゅأحك
دراسる فるΑヰボ مゅボرنヱ-  るتطبゅボΑتゅヰ المゅバصرة 

ボلゅبヶمنΑن الヱنゅ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 08/08/2006 دكتヱراة

تほثΑر الれゅボ عヴヤ بバض مぼشراヱ れظゅئフ  عヶヤ عبده احمد حゅمد المحضゅر
ヴヤالك 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 09/08/2006 مゅجستΑر
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ュΑヰヘال ヶヤل عبده عΑنب るΑابط الشرعヱالض  るنゅر ه سبحΑビ الぼلس
ヴلゅバتヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 09/08/2006 مゅجستΑر

ヵرΑالكث ュلゅعمر س ヴمن  ヴヤع るΑبヱكرΑالم れداゅض المضバر بΑثほت
 حركるΑ الدΑجヱكسΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 09/08/2006 مゅجستΑر

ヘاحمد ال ヶجゅاحمد نるΑボ  ゆゅكت ヶف るΑئΑالب ュΑهゅヘن المΑتضم るバΑطب
 ュΑヤバسع من التゅالت フصヤر لヱالمط ュヱヤバال

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 21/08/2006 مゅجستΑر

ヶنゅكヱف د د الشΑطヤد عبدال ヵإصاح اإدارゅب ゅヰتホعاヱ るヤكΑヰدة الゅإع ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ21/08/2006 م 
أثر تدرΑس مボرر النحヱ بゅستخداュ الحゅسゆ  خゅلد ابراهュΑ زΑد العΑヘصゅن

 ヶنゅالث フالص るبヤل طΑتحص ヶف ヶاآل
るصمゅバال るنゅأم ヶف ヵヱنゅالث 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 23/08/2006 مゅجستΑر

ヱدر るطمゅفヶنヱش احمد د المضΑ  るΑربバال るピヤال ヶヰجヱلم るΑبΑالتدر れゅجゅΑااحت
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤمرحヤل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 24/08/2006 مゅجستΑر

مدى استخداュ التボنれゅΑ التΑヤバمるΑ فヶ تدرΑس  احمد عثمゅن ابراهュΑ العヱله
امるΑ بمرحるヤ التュΑヤバ مゅدة التربるΑ اإس

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاأسام 

 28/08/2006 مゅجستΑر

ゆلゅطヱد ابヱد حمヱطمه د حمゅف  れراゅヰض مバب るΑتنم ヶف ヶالذات ュヤバأثر الت
التヘكΑر اأسゅسるΑ فヶ مボرر الجピرافゅΑ لدى 

 ヵヱطゅلبれゅ الصフ اأヱل الثゅن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدراس
るΑعゅااجتم 

 07/09/2006 مゅجستΑر

تحペΑボ حرフ الΑバن من مخطヱطる)الボバد  عヶヤ عبده صゅلح عبده الكرΑف
الゅヘخر الحسن فヶ طبれゅボ أكゅبر الΑمن( 

 ヶبن أب ヶヤالحسن ع ヶن أبΑالد ペفヱم ゅヰヘلぼلم
 ヶفヱالمت(ヶ221بكر الخزرج るمع دراس )هـ

フلぼصر المバل るΑعゅااجتمヱ るΑヤمバة الゅΑحヤل 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ07/09/2006 م 

ظゅهرة اإعるホゅ عند اأطゅヘل فヶ المجتمع  احمد ゅホسュ عヶヤ شجゅع الدΑن
 ヶمنΑال-  るΑعゅااجتم れراΑピمتヤل るدراس

 るホゅاإع れداバم ヴヤع ゅرهΑثほتヱ るΑدゅتصホااヱ
مجتمع بほمゅنヱ るأヱضゅع المΑホゅバن فヶ ال

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ11/09/2006 م 
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るصمゅバال 
ヵااحمد るه سام るΑعبده عط  るΑالترب ヶمヤバلم るΑبΑالتدر れゅجゅΑااحت

 るنΑمد ヶف るΑاابتدائ るヤالمرح ヶف るΑاإسام
 جدة

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاأسام 

ゅرمΑ18/09/2006 جست 

ュد محرΑد سعΑه سعΑホدس من  رゅالس フذ الصΑتام ゆゅمدى اكتس
 ヶبゅر الكتΑبバالت れراゅヰلم ヶسゅاأس ュΑヤバالت

ヶヘΑظヱال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 21/09/2006 مゅجستΑر

ヶاك مراد د عبده د النشم ヴヤددة عバئط المتゅسヱال ュأثر استخدا ゆゅتس
 るΑزΑヤاانج るピヤال るبヤع لدى طゅااستم れراゅヰم

 المستヱى اأヱل جゅمるバ صنゅバء -

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 23/09/2006 مゅجستΑر

أثر استخداュ الヱسゅئط المتバددة عヴヤ اكتسゆゅ  د عヶヤ عبده محسن
 るピヤال るبヤلدى ط るΑزΑヤاإنج るピヤال れرداヘم

 ΑヤزるΑ المستヱى اأヱل جゅمるバ إゆاانج

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 30/09/2006 مゅجستΑر

طرائペ تتبع المسゅراれ لحل أنظمる كثΑراれ  رるΑホ احمد حسن شرف الدΑن
 الحدヱد

ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑر الرΑجستゅ04/10/2006 م 

ヵح الشمرΑفر ヶرح مطنヘم れゅالمنظم ュل  أثر استخداΑتحص ヶف るدمボالمت
 ュΑهゅヘض المバلب ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص ゆطا

ゅヰظ بゅヘااحتヱ るΑئゅΑزΑヘال 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 04/10/2006 مゅجستΑر

ヶمΑالر ヶヤصر عゅدر نΑه حΑزك  るΑالترب るΑヤك ヶن فΑمヤバالم るبヤن الطゅボمدى إت
ゆゅكت ヶف るالمتضمن るΑمヤバال ュΑهゅヘمヤء لゅバصن 

ヵヱنゅلث الثゅالث フصヤء لゅΑاأح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 05/10/2006 مゅجستΑر

ヶن العانΑه حسΑヤكره عゅر  شΑشكسب ヵزΑヤانج-  フصر ュヤع ヶف るدراس
るピヤال 

ヶنسヱت るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ11/10/2006 دكت 

ュΑحسن د حسن ابراه ヱح れゅرا" دراسヱヤヘال" るΑتゅة النبゅΑل الح
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم れΑヱالمح るفظゅلمح 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ17/10/2006 م 

ベゅحسن اسح ヴΑحΑ ヵس عزΑボヤب  ュヰヘل الΑدバت ヶف ュΑヤバدائرة الت ュأثر استخدا
 ヶف るΑئゅΑمΑالك るΑمヤバال ュΑهゅヘض المバلب ほالخط

مゅدة الュヱヤバ لدى طゅلبれゅ الصフ السゅبع 
ヶسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 18/10/2006 مゅجستΑر

ヶمΑاحمد الر ュسゅホ د ゆΑاد  نجヱالم るΑヤعゅفヱ ポΑترΑد النΑز أكسΑتركヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ31/10/2006 م 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

المضゅدة لأكسدة فヶ اأشخゅص المصゅبΑن 
ゅΑلماゅب 

الボバد الゅヘخر الحسن فヶ طبれゅボ اكゅبر الΑمن  جمΑل احمد سعد ااشヱل
 ヶبن اب ヶヤالحسن ع ヱن ابΑالد ペفヱم フΑلほت(

 ヶفヱالمت ヶمن 221بكر الخزرج ペΑボهـ تح
 るء مع دراسゅΑال フحر ヴن حتΑピال フحر

 لヤحゅΑة السゅΑسヱ るΑااホتصゅدるΑ لバصر

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ04/11/2006 م 

ゅن هΑلد احمد حسゅخヶدانΑボال ヵد  れゅجゅΑحتゅب るتホعاヱ ヶヘΑظヱال ゆتراビاا
 المヱظΑヘن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ08/11/2006 م 

الヰندسる  الزراعΑ るمنヶ تュΑΑボ نظュ زراعる محصヱل البطゅطس د بجゅش مボبل حسن
るΑالزراع 

 11/11/2006 مゅجستΑر

اض البكتΑرるΑ دراسれゅ عヴヤ بバض اإمر احمد عΑ ヶヤحヴΑ بدر
 التヶ تصゆΑ البطゅطس

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ12/11/2006 م 

 ヶヤلح عゅص ヵدゅن بن هΑحس
ヶلゅالج 

 れゅنヱى المكヱمتحヱ ヶئゅΑمΑالك ゆΑالترك
 ヶف ゅΑヤمح るالمنتج ヱنجゅر المゅثم ヶف るΑذピالم

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヵدヱバس るالزراع  るΑنボتヱ ュヱヤع
るΑذビاا 

 13/11/2006 مゅجستΑر

دراسる بバض خヱاص متراكبれゅ ااΑمΑدازヱل  ى د حمヱد العطゆゅبشر
ヱالثゅΑزヱل ヱمشتゅボتゅヰ ذاれ اانتゅボل 

ヶنヱاالكتر 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراة الكヱ21/11/2006 دكت 

ヶمヤالس ヵدΑض ه العبヱن عゅجمع  れゅホヱأ るΑاヱلر るΑرヱكرة المحヘال るدراس
るΑعصب 

ヵدヱバس るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆز ااداΑヤاانج るピヤالるΑ رΑجستゅ22/11/2006 م 

ヶヤعبده ع ュسゅホ ュΑعبدالكر  れゅΑعゅااجتم ヶمヤバلم るΑبΑالتدر れゅجゅΑااحت
るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 ベطرヱ سΑتدر

تدرΑس 
 れゅالدراس
るΑعゅااجتم 

 07/12/2006 مゅجستΑر

ヶعد الحربゅホ ヵヱヤل د ج るΑمヤバال れゅΑゅヘالك れゅΑضゅΑالر ュヤバدى م
るΑヱنゅالث るヤمرحヤل 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 09/12/2006 مゅجستΑر

 10/12/2006 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ  صنゅバء -التربるΑ  سヱバدヵااحتゅΑجれゅ التدرΑبるΑ لمヤバمヶ الرゅΑضれゅΑ  سعΑد بゅتل د المجゅدعه
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 るΑربバال るكヤالمم ヶف るΑاابتدائ るヤلمرحゅب
るΑدヱバالس 

تدرΑس 
 ゅΑضれゅΑالر

ヶفヱن الجΑلح حسゅن احمد صゅمΑا  るΑヘΑظヱال るΑسヘالن るΑعゅااجتم れゅホاバال
 ヶボΑبحث تطب( ヶヘΑظヱأداء الゅب ゅヰتホعاヱ

 るΑمヱن الحكΑヱاヱالد ヶن فΑヘظヱالم ヴヤع- 
)るصمゅバال るنゅأم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヱヤر عΑجستゅ11/12/2006 م 

تほثΑر الれゅボ عヴヤ نشゅط بバض إنزΑمれゅ مصل  حسن عطرヱشفΑرヱز د م
ヵن الثدゅبسرط れゅبゅالمص 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ13/12/2006 م 

مدى إتゅボن مヤバمヶ الるピヤ الバربるΑ لمゅヰراれ  هنゅء صゅلح د صヤΑヱح
 ュΑヤバرة من التΑاأخ るボヤالح ヶف るΑヘالص るヤاأسئ

 لΑمنるΑاأسゅسヶ فヶ الجمヱヰرるΑ ا

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 21/12/2006 مゅجستΑر

れبゅلح ثゅد صΑض عبدالمجゅΑر  ヱنجゅر المΑعصヱ ゆل ヴヤع れゅدراس
 るعヱالمزر フゅض اأصنバص من بヤالمستخ

 بゅلΑمن

ヶمنΑ るالزراع  るΑنボتヱ ュヱヤع
るΑذビاا 

 24/12/2006 مゅجستΑر

 25/12/2006 مゅجستΑر الرゅΑضれゅΑ الΑ ュヱヤバمنヶ الخصゅئص اأسゅسるΑ أعداد سترΑヤΑنج حヱل هدى جゅبر د عبده الثヱر
تほثΑر السΑكヱヤسبヱرΑن ヱمثΑاته من المヱاد  ارヱى د نゅصر عヶヤ عثمゅن

المヰبطる لヤمنゅعる عヴヤ بバض مΑΑゅボس 
 ヴヤزرع الك ヶボヤن متΑب るΑعゅالمن るبゅااستج
 الداخΑヤن فヶ مستشヴヘ الثヱرة الュゅバ بصنゅバء

ヶمنΑ الるΑالصح ュヱヤバالヱ ゆط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ27/12/2006 م 

اختبゅرالボدرة الバاجるΑ لبバض النبゅتれゅ الطبるΑ  د عبده مヰدΑ ヵحヴΑ الشヱゅش
 ュرゅبΑلسゅع فヱن ゅΑل المارΑヘد لطゅكمض るΑمنΑال

- るΑヤمバم るدراس 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ07/01/2007 م 

لعزΑز عبدالヱلヶ مゆヱΑヰ نゅئヤه عبدا
ヶヘسヱΑال 

مバدل انتشゅر اأجسュゅ المضゅدة لΑヘرヱس 
 ヶل فゅヘرة لأطゅمخت るΑعمر れゅن فئΑب フゅالنك

 صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/01/2007 م 

ヶرمボلح المゅن صゅطヤأمراض  امل عبده س ヶف れゅنΑتヱبرヤل ヶヤل المصΑヤالتح
 ヵヱゅヘالسرطゅن الΑヤم

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ14/01/2007 م 

ヶヰبゅد النΑل حمΑヤر عبدالجΑبش  るΑالسبح ゅΑرΑبكتヤر الحمل لゅدل انتشバم
الرئヱ るΑヱالバنヱボدるΑ الذهبるΑ بΑن اأطゅヘل 

 اأصحゅء فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ21/01/2007 م 
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Αヤل عبدالヱاحد انعュ مΑسヱنヴ خ
ヶボΑالعر 

 ヶل فゅヘض اأطゅΑر れゅΑمرب れمشكا
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑال التربヱر اصΑجستゅ25/01/2007 م 

تュΑヱボ كتゆゅ الرゅΑضれゅΑ لヤصフ اأヱل  محمヱد عبده حسن د
 るΑلمゅバر الΑΑゅバء المヱض ヶف ヵヱنゅالث

るΑالمدرس れゅΑضゅΑرヤل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバم صن ベطرヱ هجゅن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 29/01/2007 مゅجستΑر

ヶボΑعبده الزر ヶヤاحمد ع ペΑرف  るΑربバال ヶتピل ゆكت ヶف ヱى النحヱمحت ュΑヱボت
 ュΑヤバمن الت るلثゅالث るボヤذ الحΑتام ヴヤررة عボالم

( ヶسゅ7 - 9اأس) 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 30/01/2007 مゅجستΑر

ゅطヤاحمد سヵالجبر ヶجゅج  ن د نΑヤالخ ゆه حرゅتج るΑمنΑال るΑرجゅالخ るسゅΑالس
 るΑنゅ1001 - 2770الثュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ12/02/2007 م 

ヵن د العزΑعبده حس  るΑゅヰن ヴبع حتゅرن السボن من الゅتبホ るكヤمم
الボرن الثゅنュ.ベ ヶ دراسる تゅرΑخるΑ من خال 

 النヱボش

ヶمنΑ ااるΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ داΑرゅر التΑجستゅ20/02/2007 م 

ヶلヱلح الصゅد ص ヶヤد ع  ヴΑحΑ احمد بن ュゅاام ュظل حك ヶمن فΑال
/  2√27 -هـ 21≪2/  9∝≪2حمΑد الدΑن 

27∝1ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ24/02/2007 م 

عبدالمポヤ د عبده عبده 
ヴسΑع 

مل ااجتمゅعるΑ فヶ النصヱص تほثΑر الヱバا
 るΑバΑالتشر-  るΑكヤالمヱ るطヤالس ゅΑゅضホ ヶبحث ف
 دراسる فヶ عュヤ ااجتمゅع الدΑنヱ- ヶالمرأة 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ26/02/2007 م 

れبゅسر احمد د ثゅΑ  るΑدة الذاتゅالمض ュゅر اأجسゅدل انتشバم
るنΑمد ヶالكبد ف ヴعند مرض るΑدΑヤボء التゅバصن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/02/2007 م 

ヶد الدب ヶヤد ع  ゆحゅص ヵدヰالم ュゅاإم ュظل حك ヶمن فΑال
 ∝2∝2هـ / 0≪22 - 2079المヱاهゆ من )

- 2929)ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ28/02/2007 م 

ヵرヱゅالح ヶヤاحمد ع ヶر الم عبدالغنヱذ دΑلدى تام るΑボヤالخ ュΑボال るΑتنم ヶف ュヤバ
 るصمゅバال るنゅأم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑال التربヱر اصΑجستゅ28/02/2007 م 

ااستثمゅر فヶ أسヱاベ رأس المゅل من منظヱر  عΑゅض عゅボل د هجان
ヶإسام 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅصホر ااΑجستゅ28/02/2007 م 

ヵヱヤاحمد الص ヶجゅسر حسن نゅΑ  ヶمنΑالمجتمع ال ヶف るΑسゅΑالس るركゅالمش- ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ01/03/2007 م 
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 るΑبゅاانتخ れゅΑヤمバヤل るرنゅボم るΑعゅاجتم るدراس
 ュ≪100 - 2770النゅΑبるΑ لヘヤترة من 

ヶسر احمد عبده محسن المدحجゅΑ رΑدل حمل بكتバن مΑب ヶヘΑاتΑنヱمヤالس ゅΑ
 れزاバد الΑتحدヱ るمバن مع اأطΑヤمゅバالمت
 ヶدة فΑدバال るΑヱΑالح れداゅمضヤل るمヱゅボالم

 صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/03/2007 م 

الるピヤ الバربるΑ  الΑ  れゅピヤمنヶ تجれゅΑヤ الحداثる فヶ الشバر الΑمنヶ المゅバصر خدΑجる حسΑن احمد المغنج
 رجمヱるالت

 07/03/2007 دكتヱراة

حベヱボ الطヘل بΑن النص الゅボنヱنヱ ヶالممゅرسる  د Αحゅホ ヴΑسュ عبده النجゅر
 ヱأثرهゅ عヴヤ جنヱح اإحداث

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ15/03/2007 م 

ヵدゅر هΑى عبداامヱヤس  るΑزΑヤاانج るピヤال ヶف れゅمヤد الكΑتشد-  るدراس
ヶالت れمشكاヤل ゆرバال ゆاجه الطاヱت 

ヶホعرا るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ20/03/2007 م 

ヶل الشطΑعゅل اسمΑヤمن  خ ゅヰΑفゅمヱ نゅلإنس ュΑرآن الكرボال れゅبゅخط
ュゅاحكヱ نゅバم 

ヵرヱس るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 24/03/2007 دكتヱراة

ヶغゅΑاحمد الس ヴΑحΑ ى دぼن م رΑط بΑس الحاء البسヱرΑر فゅدل انتشバ
 るΑゅرع れداゅΑع ヴヤع れداゅء المرتゅالنس

 الحヱامل ヱالنسゅء فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/03/2007 م 

 ヶجゅاحمد ن ヶصاح عبدالغن
ヵشدゅالح 

 るالممرض れゅئنゅض الكバلب ヵヱΑالح ュالتحك
ゅالمركب ュستخداゅب るΑذビاأ ヶف るΑバΑالطب れ- 

 بكترヱΑسن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ01/04/2007 م 

تュΑΑボ مدى ااستجゅبる المنゅعるΑ لゅボヤح شヤل  منヴ د عزΑز عヶヤ معゅΑد
اأطゅヘل فヶ اأطゅヘل دヱن سن الخゅمسる عشر 

 بمدΑنる صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/04/2007 م 

 03/04/2007 مゅجستΑر الヰندسる المدنるΑ الヰندسΑ るمنヶ دراسる الخرسゅنる هゅلるΑ الكゅヘءة فヶ الΑمن ヵ حمヱد صاحΑحヴΑ العز
 ヱد ابΑر عبدالمجヱاحمد منص ゆゅرب

 اصبع

تحدΑد ヱجヱد أنヱاع السゅلمヱنΑا ヱاأنヱاع 
اأخرى من البكتΑرゅΑ الممرضる المنヱボلる عبر 

るΑذビمن اأ るヘヤاع المختヱاأن ヶف ュゅバالط 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ04/04/2007 م 

عュヤ اأدヱ るΑヱالمداヱاة بΑن التヱافペ  اسمゅء احمد د نゅجヶ عヱヤان
ヱااختاヱ フالتュΑΑボ التجرΑبヶ لبバض هذه 

れゅااختاف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 11/04/2007 مゅجستΑر
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مدى تنΑヘذ اأنشطる الصるΑヘ لمنゅهج الュヱヤバ  برヵحヱرるΑ هبدالرゆΑホ طゅهر الص
 ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمن من مرحゅالث フصヤل

 فヶ الΑمن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 12/04/2007 مゅجستΑر

اأداء اإنتゅجヶ لヤدجゅج المحヶヤ كدجゅج لحュ  مدΑن د عΑゅض حسゅن
るΑسゅΑボال るΑゅالرعヱ るΑذピالت フヱظر れتح 

ヶمنΑ الるزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ16/04/2007 م 

د صゅلح معΑض بن د ال 
 ホرΑش

 ゆجذ ヶف るΑلゅالم ベراヱاأ ベヱر سヱد
 るΑربバال るكヤالمم ヶف るΑヤالمح れالمدخرا

るΑدヱバالس 

ヵدヱバد سゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ16/04/2007 م 

المحれΑヱ اانゅΑゅヰراれ اأرضるΑ فヶ مرتれゅバヘ  صゅلح احمد محسن مجヱحゅن
 عمران -

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ18/04/2007 م 

ヵن عبده الجرادΑلح حسゅر  د صΑسΑالت ヶنゅバح مゅضΑر إΑابن  -التحب
 ヶنゅバر الصنΑاأم-  るΑمن بدا ペΑボتحヱ るدراس

 るبΑترتヱ رآنボال フΑلほت ゆゅكت るΑゅヰن ヴإل ゆゅالكت
 ヱجمバه

ヶمنΑ اان ュヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅس  れゅالدراس
るΑااسام 

 18/04/2007 مゅجستΑر

دراسる المヱضヱعれゅ  -تヱنヶ مヱرΑسヱن  خゅلد صبرヵ د سΑヤمゅن عبده
るمヰالم るΑائヱالر ゅヰلゅأعم れゅΑنボتヱ 

ヶنΑسطヤف  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ18/04/2007 دكت 

ヶヰΑد حسن البرΑجم ヵل عزΑجبر  ュأفا ゅヰكسバت ヶالت るΑعゅااجتم れراゅヰالم
 ヶل فゅヘلأط るدمボالم るالمتحرك れゅمヱالرس

ヶمنΑن الヱΑزヘヤالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 19/04/2007 مゅجستΑر

        ヱاب ヴΑحΑ احمد ヴΑحΑ عبده
 صΑヤط

 ヵヱنゅل الثヱاأ フصヤء لゅΑاأح ゆゅكت るΑئヱرボم
 ゅヰتホعاヱ ヶسゅسع اأسゅالت フصヤل ュヱヤバالヱ

るボالمنظヱ عヱالنヱ لΑلتحصゅب 

Αヶمن  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 22/04/2007 مゅجستΑر

أثر ااختاフ فヶ اعتبゅر المゅボصد عヴヤ  د مصطヴヘ د ااسطل
 اختاフ المجتヰدΑن

ヶنΑسطヤف るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 22/04/2007 دكتヱراة

るالحنحن ヴΑحΑ ال احمد دヱن れゅボال ヶطゅバر تΑثほت  れإفراز المرسا ヴヤع
るΑصبバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ23/04/2007 م 

ヵلح الشغدرゅصر صゅلح نゅص  د صゅن اأشخΑب れゅΑヘر المستخゅدل انتشバم
 المぼهΑヤن ヱالΑピر مぼهΑヤن منゅعゅΑ فヶ صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ24/04/2007 م 

عدヱى الجゅヰز البヱلヶ عند النسゅء الحヱامل  د عヶヤ بゅزل مボبل الボبゅطヶفぼا
 فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ25/04/2007 م 
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ヶادعヱلح احمد الゅص ュΑعبدالحك  ヶف ヶنヱゅバالت ュヤバالت るボΑطر ュأثر استخدا
 るヤالمرح るبヤلدى ط ヱده النحゅل مΑتحص

るΑヱنゅالث 

ヶمنΑ الترب るΑ- ءゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 26/04/2007 مゅجستΑر

مدى اكتسゆゅ تامΑذ الحるボヤ اأخΑرة من  عヶヤ هゅدヵ حسΑن العΑدرヱس
ヶヰヘر الشΑبバالت れراゅヰلم ヶسゅاأس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 28/04/2007 مゅجستΑر

ヵدゅهزاع احمد الحم ヶنゅヰت  るヤمرحヤل るΑヤمバء الゅΑمΑالك ゆرゅذ تجΑヘمدى تن
るصمゅバال るنゅمدارس أم ヶف るΑヱنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 28/04/2007 مゅجستΑر

ヶمゅد الشΑゅホ لحゅد ص ヵزヱف  ペΑボتح ヶف ヶعゅن ااجتمゅالضم ペΑدゅر صنヱد
 التنمるΑ ااجمゅعるΑ فヶ الΑمن

ヶمنΑ نゅاانس ュヱヤバالヱ ゆااداるΑ عゅااجتم ュヤر عΑجستゅ29/04/2007 م 

 ヶجゅن عبده نゅل نعمΑعゅاسم
 عزالدΑن

 るنゅمほب るΑمΑヤバالت ペطゅالمن れإدرا るΑヤعゅف
るصمゅバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバاادارة  صن
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 

 30/04/2007 مゅجستΑر

ヶاحمد الشعب ヴسヱد مΑعبدالمج  ュΑرآن الكرボال ヶار فヱه  -الحΑعヱضヱم
 ヱفヱائده 

ヶمنΑ اるΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 30/04/2007 دكتヱراة

دراسれゅ عヴヤ تほثΑر المヱヤحる عヴヤ بバض  اسゅヰر حسن عヶヤ خΑヤل
 الطحゅلゆ المバزヱلる من صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ30/04/2007 م 

دفع التゅバرض المتヱهュ فヶ نصヱص الボرآن  خゅلد سゅلュ حمΑد عمر د
るالسنヱ るΑدة اإسامΑボバال ヶف 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 02/05/2007 مゅجستΑر

عュヤ اادるΑヱ  الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ تほثΑر الれゅボ عヴヤ حركるΑ الثヱΑفΑヤن دالゅΑ عبدالمجΑد عヶヤ مسヤط
 ヱالمداヱاة

 02/05/2007 مゅجستΑر

 03/05/2007 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ ヶ شバر ΑΑ .ゆ .ヱتساافكゅر الرئΑسるΑ ف هゅヘΑء صゅلح محسن الゅヰتف
تュΑヱボ منヰج اأحゅΑء لヤصフ اأヱل الثゅنヵヱ فΑ  ヶحヴΑ عبده عヶヤ سراج

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن

ュヱヤバس الΑتدر 
 03/05/2007 مゅجستΑر

ヶنゅحطボاحمد ال ヴΑحΑ تح طال ゅΑرΑبكتヤس لΑمゅاكتゅتΑالب ュΑر انزゅد انتشΑد
 ヶف るΑنヱلヱボال ゅΑشΑشرΑااヱ るΑヱالرئ るΑヱصバال

 るنΑبمد るΑسΑمل الرئゅバالمヱ れゅΑヘالمستش
 الΑمن -صنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ08/05/2007 م 

ヶمΑن الحكゅئف شرف عثمゅش  ュΑヤバمراكز الت ヵرΑلمد ヵدゅΑボال ポヱヤالس
ヰنヶ كمΑ ゅدركه المدرسヱن ヱعاホته الم

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバاادارة  صن
ヱالتخطΑط 

 12/05/2007 مゅجستΑر
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 التربヵヱ بゅتجゅهゅتュヰ نحヱ مヰنる التدرΑس فヶ الΑمن
ヶنゅحطボال ヶヤبدر د ع  ヶمヤバلدى م るΑمΑヤバالت れゅΑゅヘفر الكヱمدى ت

 るكヤالمم ヶف るسطヱالمت るヤلمرحゅب ュヱヤバال
るΑدヱバالس るΑربバال 

ヵدヱバالت س るΑء -ربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 14/05/2007 مゅجستΑر

ヶヤد عΑد فر ヶヤن منذ  عゅسجست ュΑヤホإ ヶف るΑمヤバالヱ るΑكرヘة الゅΑالح
الヘتح اإسامヶ حتヴ نるΑゅヰ الボرن الرابع 

(ヵجرヰ2007 - √√∝هـ / 77≪ - ≪≪ال)ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراة التヱ19/05/2007 دكت 

دراسる  -هداるΑ الヱボバل إلヴ ذرるバΑ الヱصヱل  د احمد الدرسヶعبده 
ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 20/05/2007 مゅجستΑر

ヶمゅالش ヴΑحΑ نΑحس ヶヤع ヴرئل  منヱك ュゅأثر نظ-  ヴヤع れゅظヱحヤن المΑヱلتد
 ュسホ ヶف るΑبゅالكت ゆالطا れراゅヰر مΑヱتط

 بるΑ جゅمるバ صنゅバءالるピヤ اإنجΑヤزるΑ كるΑヤ التر

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 21/05/2007 مゅجستΑر

التゅヰبれゅ اأذن الヱسطヴ بΑن اأطゅヘل  نجاء د عヶヤ احمد بغزه
 れゅΑヘض مستشバب ヴヤن عΑالمتردد ヴالمرض

 نمط الバدヱى ヱعヱامل الخطヱرة -صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ21/05/2007 م 

تほثΑر الバمل الجمゅعヶ عヴヤ إتゅボن المتヤバمΑن  احمد ابراهュΑ احمد العΑدرヱس
るΑزΑヤاإنج るピヤلゅالتحدث ب れراゅヰلم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 23/05/2007 مゅجستΑر

ヶبΑالشع ヴΑحΑ لحゅلح احمد صゅص  ヶمنΑمجتمع الヤل るΑبバل الشゅヘاأط ゆゅバال- 
 ثرヱΑヱلヱجヱ ゅΑصるΑヘدراسる ان

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤراة عヱ24/05/2007 دكت 

أثر التجرゆΑ المバمヶヤ المبنヶ عヴヤ حل  هدى عبده محسن ホشヱه
 るرفバراء المヱゅم れراゅヰم るΑتنم ヶف れالمشكا

 لدى طاホ ゆسュ الΑヘزゅΑء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 24/05/2007 مゅجستΑر

دヱر المجゅلس المحるΑヤ فヶ تطΑヱر التュΑヤバ  تヱفペΑ سヤطゅن د ゅホئد 
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس-  るدراس

れゅΑرΑمن المد るعヱلمجم るΑدانΑم るΑعゅاجتم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ26/05/2007 م 

ュنゅغ ヶヤع ヶعبدالغن ュΑال عبدالكر ヶسゅΑالس ヶعヱال れمحددا ヶث فΑحد
ヶمنΑالمجتمع ال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ27/05/2007 م 

 ベاحمد عبدالرزا ヶヤلد عゅخ
ヵالجبر 

كتゆゅ)الدΑبゅج شرح المنゅヰج( لバヤامる نヱر 
الدΑن عヴヤ بن د بن أبヶ بكر بن إبراهュΑ بن 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 27/05/2007 مゅجستΑر
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 ヶر الحكمΑمط ュسゅボال ヶأب-  るدراس
 ヴヤビ نゅバヤال るΑمن بدا(ペΑボتحヱ)ゆゅالكت るΑゅヰن 

 -الحヱاشヶ الرفるバΑ عヴヤ نظュ الذرるバΑ  د ΑحヴΑ شرΑف فضゅئل
 -لバヤامる د بن عبدالرحمن سΑヤمゅن ااهدل 

ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 28/05/2007 مゅجستΑر

الحゅΑة ااجتمゅعるΑ فヶ الΑمن فヶ عصر الدヱلる  طه حسΑن عヱض احمد هدΑل
(るΑلヱ2117هـ / 2∼2 - ∝1∝الرس - 

2√∽√)ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراة التヱ30/05/2007 دكت 

るنΑالدخ ヶヤن احمد عゅمΑر  اΑشكسب ヴتΑمسرح ヶف るホرゅامل الخヱバال
)れヤمゅهヱ كبثゅم( 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅاانس るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ31/05/2007 م 

ヶعبده الضب ゅΑاس  ヴヤع るΑكΑتゅنΑكヱ るΑحرار るΑكΑمゅنΑد れدراا
تمぼΑ بバض المركبれゅ الバضるΑヱ المحヘزة 

れゅلراتنجゅب 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراة الكヱ02/06/2007 دكت 

ヵدΑصر السعゅبن ن ヶヤد بن عヱه حمヱالدع ヶجه فヰمنヱ ヶنゅكヱالش ュゅاإم ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 03/06/2007 دكتヱراة

ゆΑهزاع الخط ュسر حزاゅΑ  るΑبヱΑاأ るلヱعصر الد ヶمن فΑال ヶف ュΑヤバالت
 - √229هـ المヱافペ ∝1∝ - 7∝∼لヘヤترة)

2117)ュ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑال التربヱر اصΑجستゅ03/06/2007 م 

 ヶدة عبدالرحمن عبدالغنゅغ
 عبدالعزΑز

 )ヶكヱヤس ヶرفバم(ヶمج عاجゅأثر برن
 ヶバمゅالسكن الج れゅلبゅلدى ط ゆゅلإكتئ

 بمدΑنるصنゅバء

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ03/06/2007 م 

التنヱر الヤバمヶ فヶ كتゆ الュヱヤバ لヤمرحるヤ  عبده صゅلح غゅئゆ زΑد
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 04/06/2007 مゅجستΑر

ヶد الرحب ヶヤعبده ع  ヶجΑヤن الخヱゅバس التヤمن بمجΑال るホعا
(2770 ュ-1002)ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ05/06/2007 م 

عبدالساュ د احمد عبده 
ヶتΑالبخ 

 ヶسゅΑكر السヘال ヶف るΑسゅΑالس るطヤالس ュヱヰヘم
ヶااسامヱ ヶربピال - るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ06/06/2007 م 

جゅヰΑن عヶヤ عبدالمغنヶ حسゅن 
ヵرΑالشم 

 ュΑヤホإ ヶف ゅΑلمرض المار ヶرافピل الجΑヤالتح
 るمゅヰل تヰ100/  ∼277س√ ュ-  ヶف るدراس

るΑالطب ゅΑرافピالج 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ06/06/2007 م 
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اشراベ عبدالヱلヶ فゅرع د 
ヵدرヱالع 

 れراゅヰم ヶف ヶكΑنΑヤر اإكΑヱمج التطゅأثر برن
 اأخصゅئΑΑن فヶ مدارس صنゅバء

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ07/06/2007 م 

عΑ ヶヤحヴΑ عヶヤ محمヱد شرف 
 الدΑن

 るバمゅج ヶف れゅΑヤأداء عمداء الك るΑلゅバف ュΑΑボت
هΑئる صنゅバء من ヱجるヰ نظر اعضゅء 

 التدرΑس

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバاادارة  صن
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 

 07/06/2007 مゅجستΑر

دراسる نسبるΑ عن أنヱاع ااΑرヱمヱنゅس  فゅطمه حسن احمد عヶヤ الヱظゅف
 كمسبゆ لاسゅヰاれ فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/06/2007 م 

フ الكヱ ヴヤالجヱヤتゅئヱΑن ヱمتゅボヤバتゅヰ تヱ ュΑボظゅئ صゅلح احمد د بゅمشمヱس
اإنزΑمるΑ فヶ المرضヴ الΑمنΑΑن المصゅبΑن 
 -بمرض عヱز نゅزعる هΑدرヱجΑن الجヱヤكヱز 

∝ - れゅヘسヱف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراة الكヱ09/06/2007 دكت 

السゅΑسる الخゅرجるΑ لヤممヤكる المتヱكるΑヤ الΑمنるΑ  دヱلる صゅلح عヶヤ حسن الヱرد
(2722 - 27∝1)ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ24/06/2007 م 

ュشゅن هΑعاء عبدالحس ポΑヤب ュΑلヱ رバش ヶف ヶمゅالس ヶホعرا  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ25/06/2007 دكت 
ヶسヱاحمد حسن حسن العر  ゆΑذヰر التΑسヘت ヶف ヶالصرفヱ ヵヱالدرس النح

 هـ√7√لヤحゅكュ الجشمヶ تـ
ヶمنΑ  れゅピヤال るピヤال  るΑربバال

るالترجمヱ 
 27/06/2007 دكتヱراة

زاΑد حزاュ عبدالكرュΑ سعΑد 
ヵدヱالحم 

لΑبتΑن ヱالبرヱتΑن الゅバヘل فヶ  -ادΑبヱنكتن 
 るالسمنヱ ヶنゅع الثヱمرض السكر الن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ27/06/2007 م 

حسن عヶヤ عبدالجبゅر ゅΑسΑن 
ヵرヱالسر 

الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヱゅ ヶى التجدΑدالمنゅهج اأصヱلヱ るΑدع
るΑااسام 

 28/06/2007 مゅجستΑر

ゆلゅبل غボاد عبده مぼف  るΑتنم ヶヤع ゆバヤال ヶمج فゅبرن ュاستخدا るΑلゅバف
 るضヱل الرゅヘلدى اط ヵرゅر اابتكΑكヘالت

 بمدΑنる تバز 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 28/06/2007 مゅجستΑر

دراسる اホتصゅدるΑ استヰاポ الヤحュヱ الحمراء  دالヱدヱد محسن عبدهمرزベヱ عب
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶمنΑ るد  الزراعゅتصホاا
ヱاارشゅد 
ヶالزراع 

 30/06/2007 مゅجستΑر

مゅヰ رヱحゅن عبده شمسゅن 
ヵطرボالم 

 ヶف るالشحب るΑلبヱヤال ゅΑرΑر البكتゅدل انتشバم
 مجゅمΑع مختゅرة بمدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ ا ュヱヤバالヱ ゆالطるΑلصح るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ01/07/2007 م 

تحペΑボ كتゆゅ الجゅمع الヱجΑز بذكر ヱفれゅΑ  د احمد طゅهر الحゅج
 るز من سنΑالتبر ヵヱء ذゅمヤバ1≪∼ال - 

ヶمنΑ ゆاادا るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ خΑرゅراة التヱ02/07/2007 دكت 
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هـ لヤمぼلフ احمد بن عبده بن 2∼2
عبدالرحمن الجندارヵ مع دراسる الヱضع 
السゅΑسヶ لヤزΑدるΑ فヶ النصフ اأヱل من 

 الボرن السゅبع
ヵبدゅالع ヵدヰعبده د م るΑنΑر عبده بن الدمバش ヶف るΑنヘرة الヱالص ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ02/07/2007 م 

نجゅح احمد غゅلゆ عبدالرحمن 
 عゅمر

 れゅبゅヰرة لالتヱامل الخطヱعヱ رゅدل انتشバم
 るΑرΑالبكت れء الزائراゅن النسΑبل بヰمヤل

 لゅΑバداれ النسゅء ヱالヱادة فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/07/2007 م 

ヶن افΑزه عزالدΑل  عزゅمجمع اأمث ゆゅكت ヶف るΑئゅالحك ヴالبن
ヶدانΑمヤل 

ヶホعرا  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 04/07/2007 دكتヱراة

اأداء اإنتゅجヶ لدجゅج بΑض المゅئدة التجゅرヵ   احمد احمد البΑلعゅبد د
ヵرゅش اإجبヤボر عدد من برامج الΑثほت れتح 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ04/07/2007 م 

ヶسΑالخم ヶعヱش ヶヤطمه عゅف  るΑئゅنピال るعヱالمجم ヶف るΑلゅرة الجمヱالص
 ヱالسヱنتるΑ لجヱن دن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ05/07/2007 م 

الخافれゅ النحヱ るΑヱالるΑヱピヤ فヶ آれゅΑ اأحكュゅ  حسΑن احمد احمد عبده عزΑز
るΑالشرع ュゅه اأحكΑجヱت ヶف ゅأثرهヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراة الヱ07/07/2007 دكت 

ヵヱヤد الصΑد سع ュΑابراه るلمゅكبث  عゅم るΑر -مسرحΑلشكسب  ヶف るدراس
ゅヰرداتヘم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ08/07/2007 م 

ヶヤع ポرゅج د مبΑار  るΑرヱكرة المحヘال るر  -دراسヘΑلヱأ るΑاヱلر
れسΑヱت 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ08/07/2007 م 

رヱ ゅΑالヘطرれゅΑ المسببる دراسる عヴヤ البكتΑ صるΑヘ سعد عヶヤ د جنゅح
 ヶل فゅヘعند اأط るΑلヱالب ポلゅالمس れゅبゅヰالت

 الΑمن -صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ08/07/2007 م 

ヶنゅالسنح ュسゅホ هدى عبده  るΑتゅالبرجم るΑゅヘر الكΑヱتط ヶس فΑالتدر るΑヤعゅف
 لدى طヤبる الるピヤ اانجΑヤزるΑ الΑمنΑΑن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ベطرヱ هجゅمن 
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 08/07/2007 مゅجستΑر

تداخل مゅدة الدΑمΑثれΑ مع فحص إنزュΑ الΑنΑن  نヤヰه سعΑد ابراهゅホ ュΑسュ الヱجΑه
ヱاسبゅرتれΑ ترانس  ALTترانس امΑنΑس 

 ASTامΑنΑس 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ08/07/2007 م 

ヶد سامΑر  د مسعد سعバش ヶص فゅالتنヶنヱعبده البرد ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤراةالヱ09/07/2007 دكت 
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るالترجمヱ 
مزاゅΑهゅ ااホتصゅدるΑ  -التجゅرة ااكترヱنるΑ  راجح ゅホئد صゅلح ااسد

 ヴヤع ペΑمع التطب ゅヰتΑتنم れゅبヤمتطヱ
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ09/07/2007 م 

تشخΑص ااضطرابれゅ السヱヤكるΑ لدى  ه عمゅدراΑヱه عبدالغヱヘر عبد
 ااطゅヘل الゅバمΑヤن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ09/07/2007 م 

 ヶعΑضه الصدΑعبده د ع
ヶرثゅالح 

 るΑالمنزل れゅاجبヱヤل るترحボم るΑجΑأثر إسترات
 ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص ゆل طاΑتحص ヶف

ヤالمم ヶف るΑالصرفヱ るΑヱالنح ュΑهゅヘمヤل るك
るΑدヱバالس るΑربバال 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 09/07/2007 مゅجستΑر

مستヱى اأجسュゅ المضゅدة لヤحصبる المほخヱذة  نゅدるΑ عヶヤ عبده د بゅطΑヱل
من اأヱ ュفゅバلるΑ لゅボح الحصبる عند الرضع 

 فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/07/2007 م 

الバبゅراれ ااسمるΑ فヶ الピヤتΑن الバربるΑ  زكるΑ نゅصر درΑヱش عبدالحسΑن
るΑヤبゅボت るدراس るΑزΑヤاإنجヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ10/07/2007 دكت 

 10/07/2007 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ دراسる نボدるΑ -بطاれ رヱاれゅΑ جΑن أヱستن  مجゅهد احمد د الホヱع
ヵصر الخدرゅن ヶヤصر عゅأداء لدى  نゅته بホعاヱ ヶمΑاء التنظヱال

 الゅバمΑヤن اإدارΑΑن بجゅمるバ صنゅバء
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバاادارة  صن

ヱالتخطΑط 
ヵヱالترب 

 11/07/2007 مゅجستΑر

مدى تヱافر مゅヰراれ الバمل المخبرヵ لدى  عبدالرحュΑ مゅضヶ د الشرΑف
نヶ مゅバمل الكΑمゅΑء المدرسるΑ بほمゅنる ف

るصمゅバال 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 12/07/2007 مゅجستΑر

تバدد المバنヴ الヱظヶヘΑ أبنるΑ المصゅدر  حسΑن نゅصر احمد سرار
ュΑرآن الكرボال ヶف れゅボالمشتヱ 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 12/07/2007 دكتヱراة

عمر عبدالرحمن عبدالرحمن 
 السゅボف

 14/07/2007 دكتヱراة التゅرΑخ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ تطヱر الحゅΑة الヘكرるΑ لΑヤمنΑΑن الボدمゅء

ヶنゅالذبح ヶヤن عبده عΑنسر るالترجم ヶف ヶفゅボالث ベゅΑأثر الس ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 15/07/2007 مゅجستΑر

عبدالعュΑヤ احمد احمد دحヱه 
 ゅボضヶال

دراسれゅ جヱΑلヱجるΑ هندسる أヱلるΑ لمدΑنる تバز 
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ ュヱヤバاارض  ال ュヱヤع
るئΑالبヱ 

 16/07/2007 مゅجستΑر
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المصゅدر المحتمるヤ لبكتΑرゅΑ الヱボΑنΑا نΑمヱفΑا  نبΑل د مヰدヵ اابヰر
 ヱحゅاれ مرض الヱボΑヤنΑرر فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط Αホء الدゅΑااحるボ رΑجستゅ17/07/2007 م 

تュΑヱボ برنゅمج إعداد مュヤバ الるピヤ الバربるΑ فヶ  احمد عヶヤ احمد فΑボه
 كるΑヤ التربるΑ بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 17/07/2007 مゅجستΑر

ヵدヰم ヵدゅد د عبΑゅホ ادぼء  فゅن السجنΑب ゆالمكتس ヶعゅز المنヱバمرض ال
 تゅرة عشヱائゅΑ فヶ الΑمنヱمجمヱعれゅ مخ

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ18/07/2007 م 

ヶعبده العمران ヶヤى عヱن  ارΑسΑاヱااستربت れداゅمضO  ゆن طاΑب
المدارس فヶ صنゅバء المصゅبΑن Αビヱر 

 المصゅبΑن بخمج ااستربتكヱكس

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ18/07/2007 م 

ヶبΑر العتΑد منΑر عヱمنص  ヶف ゆヱسゅلحゅة بゅكゅالمح ゆرゅأثر عرض تج
 ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص ゆل طاΑتحص

 ヱاتجゅهゅتュヰ نحヱ مゅدة الΑヘزゅΑء

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 22/07/2007 مゅجستΑر

السゅΑسる الخゅرجるΑ الΑمنるΑ تجゅه مصゅدر تバدΑد  عヶヤ عبده عヶヤ الدبΑس
 ュ(1002 - 2770ن الヱボمヶ الバربヶ)اأم

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ22/07/2007 م 

ヵد العمرΑفر عبدالرحمن سعゅظ  フصヤل るΑزΑヤاانج るピヤال ゆゅى كتヱمحت ュΑヱボت
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ゆلطا ヵヱنゅالث ヶنゅالث 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

Αجستゅ23/07/2007 رم 

ヶفヱالص ヶجゅلد نゅد خヱد حمヱヤخ  るピヤمن ال るالترجم ヶأثره فヱ ヶظヘヤال ュالتاز
るΑربバال ヴإل るΑزΑヤاإنج 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 25/07/2007 مゅجستΑر

ヶالصراب ヶجゅن د نゅحن  ヶف れゅΑمنΑال れゅヰاأم ゅヰバتتب ヶالت ゆΑلゅاأس
 دΑدةتنشئる ابنゅئヰن بمحゅفظتヶ حجヱ るالح

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 26/07/2007 مゅجستΑر

ュゅد احمد احمد عبده عص  るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑرゅااستثم るئΑالب
 るΑر ااجنبゅااستثم ゆلجذ ゅヰمدى ماءمتヱ

 المبゅشرة

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅصホر ااΑجستゅ28/07/2007 م 

الるピヤ الバربるΑ  الれゅピヤ  عراΑ ヶホر الヵヱピヤ فヶ لسゅن الバرゆالتヘس Αعゆヱボ حسن عبد محمヱد
るالترجمヱ 

 28/07/2007 دكتヱراة

ヵعبده فخر ュΑعبدالكر ヶنゅه ヶربバال ヱالنح ヶد فΑالتجد れゅهゅاتج ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 29/07/2007 دكتヱراة

れゅبボع ヴΑحΑ دΑر زヱヘالغるمن  امΑال ヶة فヱالبداヱ ヱالبد-  るدراسヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤراة عヱ29/07/2007 دكت 
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 ثرヱبヱلヱجるΑ لمكヱنれゅ البنゅء ااجتمゅعヶأن
دراسる  -آれゅΑ ااستجゅبる فヶ الボرآن الكرュΑ  رضヱان عヶヤ عبده احمد

 ヱتحΑヤل
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس

るΑااسام 
 06/08/2007 مゅجستΑر

 ヶヤاحمد ع ヶヤلد عゅعمرانخ  ヴヤع るمحسن التربヱ ヵالر ュゅر نطΑثほت
استخداュ المゅΑه ヱنمヱ أشجゅر الヘرسポ خال 

 الゅバمΑن اأヱلΑن بバد الピرس

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 07/08/2007 مゅجستΑر

السゅΑسる الخゅرجるΑ اأمرΑكるΑ تجゅه حركる  عبدالحヶ عゅホ ヶヤسュ صゅلح
 حمゅس

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ08/08/2007 م 

أثر استخداュ تصゅمュΑ مボترحる لتدرΑس الدヱال  د عヶヤ احمد صاح صنعه
 るبヤل طΑتحص ヶف ヵرヱالتص ゅرهヱمن منظ

 كるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 09/08/2007 مゅجستΑر

ヶヤΑボعبده الع ヶヤΑボد د الع れراゅヰم ュس  استخداΑتدر ヶف るΑヘالص るヤاأسئ
るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب るΑزΑヤانج るピヤال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 09/08/2007 مゅجستΑر

تほثΑر الرى بゅلمゅΑه الゅバدمる المゅバلجる عヴヤ  د عヶヤ حسΑن ضΑف ه
 ヶل فヱヘل الヱمحص ヱنمヱ رヱヘسヘال るΑهزゅج

るΑسヤالك ゆالتر 

ヶمنΑ الزراるه عゅΑالمヱ ヶر ااراضΑجستゅ11/08/2007 م 

ゆلゅئد عبده د غゅホ  れماゅバض المバلب るΑمゅالذرة الش るبゅاستج
るΑالزراع 

ヶمنΑ るل  الزراعΑصゅالمح
るΑالزراع 

 12/08/2007 مゅجستΑر

るΑボヘلح د الゅر  عبده صヘバΑ آل るلヱعصر د ヶمن فΑال ヶف ュΑヤバالت
/ هـ ≪7≪ - ∼11الحヱالΑΑن فヶ الヘترة من 

2≫7 - 200≫ュ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑال التربヱر اصΑجستゅ13/08/2007 م 

مدى فゅعるΑヤ اسゆヱヤ التュΑヱボ المستمر لヤمヱاد  صاح الدΑن د حمد السمゅعΑل
الشるΑヰヘ فヶ إتゅボن طاゆ الصフ اأヱل 
 るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم ヶسط فヱالمت

 لمゅヰراれ الボراءة

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 14/08/2007 مゅجستΑر

مدى تمكن طヤبる الصフ الثゅنヶ الثゅنヵヱ من  حمΑر ΑحヴΑ د د ااعヱر
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶرائボال ュヰヘال れراゅヰم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 14/08/2007 مゅجستΑر

ヶجゅن عبده نゅΑヘاد سぼف ピر المتΑثゅت るدراس ヴヤع るΑسمヱالم れراΑヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ15/08/2007 م 
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るΑرゅش الذمゅااكب ヶف ヵヱئل المنゅالس れゅヘص 
ヶمヤج د المسゅرع الحゅنع فゅم  れゅΑヤالك ゆلطا るΑاإاسام るفゅボج الثヰء منゅبن

الバسكرるΑ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 
 れゅΑヤالك フاهداヱ ゆالطا れゅجゅΑاحت 

ヶمنΑ الت るΑء -ربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاأسام 

 18/08/2007 مゅجستΑر

منヰجه ヱاختゅΑراته الるΑヰボヘ  -د رشΑد رضゅ  مطΑع د عبده احمد
 من خال تヘسΑر المنゅر

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 18/08/2007 مゅجستΑر

صد الحسنる فヶ تخرΑج تحرΑر كتゆゅ المゅボ د عبゅه عヶヤ جゅΑش
اأحゅدΑث الدائرة عヴヤ األسنる لバヤامる احمد 

دراسヱ るتحペΑボ من بداるΑ  -بن عبده الヱزΑر 
るجمبバء المゅالظ フحر ヴإل ゆゅالكت 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 19/08/2007 مゅجستΑر

ヶلبゅلح التゅص ヴΑحΑ د ュΑابراه  ゆلطا るΑسゅΑالس るفゅボء الثゅバصن るバمゅج- 
るΑدانΑم るدراس 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ19/08/2007 م 

ヶثヱد الحΑن زΑحس ヴΑحΑ عبده るΑヤΑصほت るدة دراسバص るجヰل ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 22/08/2007 دكتヱراة

الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ تكرュΑ اإنسゅن فヶ الボرآن الكرュΑ نبΑل محمヱد مヘتゅح اسكندر
るΑااسام 

 22/08/2007 مゅجستΑر

الュΑボ ااجتمゅعるΑ المتضمنる فヶ كتゆ التربるΑ  سゅلュ سعヱد مسヘر د آل ホرΑش
 るΑربバال るكヤلممゅب るسطヱالمت るヤمرحヤل るΑطنヱال

るΑدヱバالس 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدراس
るΑعゅااجتم 

 25/08/2007 مゅجستΑر

 ュزゅج ヶヤظ عΑヘاد عبدالحヱع
ヶالعبس 

 るΑعゅذج الصنゅالنمヱ ュヱرسヤل るΑنヱنゅボال るΑゅالحم
 ヶمنΑن الヱنゅボال ヶض  -فバبب るرنゅボم るدراس

るΑلヱالد れゅΑホゅヘااتヱ るΑربバال れゅバΑالتشر 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ヵرゅن التجヱنゅボر الΑجستゅ05/09/2007 م 

ヵدΑヤن الخゅحس ゆلゅغ ュΑث  عبدالحكヱヤالت ュΑΑボة تゅΑالم ヶف ヶبヱكرΑالمヱ ヶئゅΑمΑالك
 الجヱفるΑ لحヱض صنゅバء

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر ااراضΑجستゅ09/09/2007 م 

إΑضゅح الخطヱاれ الرئΑسるΑ لترشΑد ااستخداュ  انتظゅر مبゅرポ عヶヤ عヱض
 ヴالمرض ヶن فΑكسヱجΑاء الدヱلد ヶاجバال

ヶبヤボشل الヘلゅن بΑبゅن المصΑΑمنΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  ュヤع るΑヱااد
 ヱالمداヱاة

 24/09/2007 مゅجستΑر

دراسる التほثΑر الヱاヶホ لヤكبد لنبれゅ التمر  عمر عبده الشΑخ Αヱس
 ヱتداخるヤ مع هゅボر دヱاء السΑヤΑمゅرΑن

ヵرヱس るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 25/09/2007 مゅجستΑر



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

ゆرゅمحسن ش ヶヤد ع Αビヱ نΑホヱヘز المتΑتم ヶالت るΑالشخص れゅر السم
 るヤمن المرح フالص ヶف ゅΑن دراسΑホヱヘالمت

るصمゅバال るنゅمほب るΑسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 01/10/2007 مゅجستΑر

ヵرヱゅمر المゅز  احمد د د عゅヰالج れحداヱ ヶف ヶمΑح التنظゅل المنΑヤتح
ヶمنΑال ヵاإدار 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ03/10/2007 م 

ヶالمحبش ヶヤع ヴΑحΑ ベاヱاش  ヵزΑヤإنج るピヤال るΑئゅس ثنΑامヱボال ュاستخدا- 
 ヵزΑヤإنج るピヤال るΑدゅاحヱ ヶعرب-  ヵزΑヤإنج

 るΑزΑヤاإنج るピヤال ゆبل طاホ من ュヤバداة تゅك- 
 كるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 07/10/2007 مゅجستΑر

تほثΑر مدة التبرΑد عヴヤ نمヱ ヱتطヱر نبれゅ  لبゅسط حΑدر المدحجヶعصュゅ عبدا
( るلヱراヘالfragaria spp) 

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 17/10/2007 مゅجستΑر

ュعبده محر ヶヤدة  د احمد عヱج ヴヤر عΑخほالمتヱ المبكر フر الخΑثほت
 ヱانتゅجるΑ ثمゅر اشجゅر الخヱخ

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 22/10/2007 تΑرمゅجس

ヶالزندان ヶヤبر عゅج ヶヤر عヰن  مطヱمنぼرة المヱس- るΑعヱضヱم るدراس ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 24/10/2007 مゅجستΑر

الدراسれゅ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ رد الボرآن عヴヤ أヱホال المبطΑヤن فヶ الΑボバدة صゅلح د مبゅرポ مطヰر
るΑااسام 

ヱ27/10/2007 راةدكت 

تほثΑر المゅバمるヤ بゅلبヱتゅسヱ ュヱΑالمسゅفれゅ  د عヶヤ مثنヴ صゅلح
 るΑعヱالنヱ るΑالكم れゅヘالص ヶف るΑالزراع

 ゅバتホعاヱ اヱبΑゅف フطس صنゅالبط れゅلدرن
るΑالخزن るΑヤبゅボلゅب 

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 28/10/2007 مゅجستΑر

ュسゅホ ヶجゅعبده ن ベゅثΑم ゅاأداء اأنت るدارس. ュゅنビاأ ヶヤسゅالتنヱ ヶج
るヘالكثヱ るΑدΑヤボالث フヱالظر れتح るΑمゅヰالت 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ31/10/2007 م 

ヶヤحسن ع ヶヤد ع  るالمسبب ゅΑرΑض البكتバب ヶヤع れゅدراس
أمراض مゅبバد الحصゅد فヶ محゅصΑل 

るΑرعボال るヤئゅバヤل るバبゅالخضر الت 

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ07/11/2007 م 

ヵرゅヰالش ュشゅاحمد ه ュΑء  عبدالكرゅバصن るنΑراء الحضر بمدボف-  るدراس
るΑجヱلヱبヱانترヱΑسヱس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ07/11/2007 م 

مΑسヱن عبدالرحمن ابヱ حسゅن 
ヵرΑالزب 

 るヘヘالمج るاكヱヘض الバث بヱヤت ヴヤع れゅدراس
 بゅلヘطرヱ れゅΑسュ اأفاتヱكسΑن فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ11/11/2007 م 
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ヵشرゅد الن ヵゅد ع ヶヤدان من  عΑر ヵذヱほسب ポヱヤعصر م ヶمن فΑال
 ヶنゅرن الثボال フمنص ヴل إلヱرآن اأボال

 ヵادΑش -المヱボمن خال الن るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراة التヱ14/11/2007 دكت 

ヶヘئゅد الجヱاا طه حم ヶف ゅヰل ヶئゅاانش ュΑالتصمヱ るΑالزلزال るنشط
 الΑمن

ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ24/11/2007 م 

ヵرゅرع الكبゅف ヶヤر عヱر منصΑسم  るالترب ヶس فゅنヱمヱدΑالس ゅΑرΑر بكتゅانتش
ヱالمゅΑه السطحるΑ فヶ الΑمن ヱعاホتゅヰ بほخمゅج 

 اأسنゅن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑااح Αجستゅ28/11/2007 رم 

るΑボヘد احمد ال ポヤعبدالم  ヵヱذ ذΑلدى التام るΑالدراس れراゅヰالم
 ヶف ュالص るمن فئ るصゅالخ れゅجゅΑااحت
 مرحるヤ التュΑヤバ اأسゅسヶ فヶ مدΑنる تバز

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 29/11/2007 مゅجستΑر

حركる اإلحヱ ベゅالتΑヤボص التركヶΑ فヶ  سヱヤى د ゅホسュ حمزة
لヘردヱس المヱボヘد لヤشゅعر جヱن مヤΑتヱن ا

 الكتゆゅ اأヱل

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ01/12/2007 م 

اسمゅعるΑヤΑ الΑمن السΑヤمゅنるΑ مゅبΑن عゅمヶ  حمヱد زاΑد حمヱد ΑحヴΑ نヱفل
 ュ(∝√22 - 2912 -هـ 1∝21 - 0√22)

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ06/12/2007 م 

ゅن نゅجヶ منصヱر احمد عثم
ヶالمخاف 

 るراتゅΑاختヱ ヵذゅاأستراب ヶاراء الرض
ゆجゅابن الح るΑفゅك ヴヤحه عΑشر ヶف るΑヱالنح 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 10/12/2007 دكتヱراة

تュΑヱボ منヰج الボرآن الكرヱ ュΑعヱヤمる فヶ  امΑن عزΑزعبده ذゆゅΑ نكΑع
 ヶء أهدافه فヱض ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح

 ΑمنるΑالجمヱヰرるΑ ال

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

るΑاأسام 

 11/12/2007 مゅجستΑر

 12/12/2007 دكتヱراة الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ دراسる لるΑヱピ دالるΑ -لヰجヱ るصΑ  ゆゅحヴΑ ابراهゅホ ュΑسュ نゅصر
ヶヤحسن ع ュتゅد ح れヱΑرج الヱج れゅΑاヱر ヶف るΑヱالنس るمن دراسΑヶ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ13/12/2007 دكت 
ヶدبع ヶヰヤل سعد مΑنب  ヶمنΑال ヵح الصخرヤالم ュΑتدع ヴヤع れゅدراس

 بゅلヱΑد
ヶمنΑ るالزراع  るΑنボتヱ ュヱヤع

るΑذビاا 
 15/12/2007 مゅجستΑر

ヶصر المرهبゅن ヶヤد ع  ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح るبゅمدى تمكن ط
الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ من مゅヰراれ الボراءة 

 ヤدراسる ل

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 06/01/2008 مゅجستΑر

الحس الバددヵ لدى طヤبる الصフ السゅدس من  نعمゅن د نゅجヶ احمد مجمل
るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 08/01/2008 مゅجستΑر
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れゅΑضゅΑالر 
ホ بلعبدهボلح مゅص ュسゅ  ءゅΑزΑى الرابع فヱالمست るبヤط ゆゅاكتس るدرج

 ゅكΑمゅنΑالد ュΑهゅヘعمران لم るΑالترب るΑヤبك
るΑヤمゅالتك るΑمヤバال れゅΑヤمバالヱ るΑالحرار 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 10/01/2008 مゅجستΑر

مستヱى إتゅボن طヤبる المستヱى الرابع بكるΑヤ  د عヶヤ عヶヤ د
Αالترب る-  るΑالمختبر れراゅヰمヤء لゅバصن るバمゅج

るΑヱنゅالث るヤلمرحゅء بゅΑزΑヘس الΑلتدر るالازم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 10/01/2008 مゅجستΑر

الصراعれゅ السゅΑسヱ るΑالتمرداれ الボبるΑヤ فヶ  عヶヤ عبده د د عزヱان
الΑمن فヶ النصフ اأヱل من الボرن الثゅمن 

 - ュ2222 / 0∼29 - 2900عشر)
 هـ(≪∝22

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ12/01/2008 م 

بشرى ΑحヴΑ حسن لطف ه 
ゆΑالخط 

الدヱرة التنゅسヱ るΑヤصヱرة بバض الピدد 
الصمゅء اثنゅء دヱرة التكゅثر فヶ خゅヘش حدヱة 

 Rhinolophus 1866 Blasiiالحصゅن 
Peters منΑال ヶف 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤرم عΑجستゅ 13/01/2008 

 ュسゅホ مرشد ヶヤع ゆΑد  مجΑسヤدار ل( るΑاヱر ヶف るΑعゅاجتم るΑヘヤボث るدراس
 بسヱاس( لヤرヱائヶ فヶ . أس . نΑゅبヱل

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ13/01/2008 م 

ヶضゅボلح الゅان احمد صヱتخرج  رض ヶف るصد الحسنゅボالم ゆゅر كتΑتحر
る اأحゅدΑث الداΑراة عヴヤ االسنる لバヤام

هـ( ∼72 - 712/أحمد بن عبده الヱزΑر )
 ヴال るヤمヰن المΑバال フمن حر ペΑボتحヱ るدراس

ゆゅالكت るΑゅヰن 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 15/01/2008 مゅجستΑر

ベد د عبدربه البراゅعب  るلヱة الدヱホ ヶف ゅأثرهヱ るΑئゅارد المヱالم- 
るΑسゅΑالس ゅΑرافピالج ヶف るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراة الجヱ16/01/2008 دكت 

 17/01/2008 مゅجستΑر الرゅΑضれゅΑ الΑ ュヱヤバمنヶ تحΑヤل مستれゅΑヱ الヱادة لأمゅヰن الΑمنれゅΑ نجヱى احمد نعمゅن عثمゅن
مれゅホヱバ استخداュ الطرئペ الحدΑثる فヶ تدرΑس  د عヶヤ د الشنΑف

 ヶف るΑسゅاأس るヤمرحヤل るΑعゅاد ااجتمヱالم
الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ كمΑ ゅراهゅ المヤバمヱن 

 ヱالمヱجヱヰن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدراس
るΑعゅااجتم 

 23/01/2008 مゅجستΑر

ヵدارホ هゅج  د د عبΑヱالترヱ るΑضゅΑالر- るرنゅボم るΑヰボف るدراس ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅرالدراسΑجستゅ28/01/2008 م 
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るΑااسام 
ヶعنΑ عبدالرحمن ュΑر عبدالكرゅヰان  ヶف るΑヤالمح フゅلاصن ヶراثヱن الΑゅالتب るدراس

 الヱヘل المزرヱعる فヶ الΑمن
ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ30/01/2008 م 

ヶنΑد د الرعヱحم ヶヤمج  るΑلゅالشم ゆرバال ポلゅمم ヶف ヵرゅط التجゅالنش
 الحضر دراسる مゅボرنる -تدمر  -البتراء 

ヶمنΑ ヱヤバالヱ ゆااداるΑنゅاانس ュ خΑرゅر التΑجستゅ05/02/2008 م 

تュΑΑボ تほثΑر زれΑ الزΑتヱن عヴヤ مستヱى  ابتゅヰج عبدالゅボدر احمد عヶヤ كمゅل
 الجヱヤكヱز ヱالدهヱن فヶ مرض السكر

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 06/02/2008 مゅجستΑر

عبدالغنヶ نصر عヶヤ تحمد ゅホئد 
ヵرΑالشم 

جゅه التجربる الدΑمボراطるΑ السゅΑسる اأمرΑكるΑ ت
 ュ(∝100 - 2770فヶ الΑمن )

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ01/03/2008 م 

رゅΑض حسΑن حسΑن محسن 
 صاح الدΑن

 ゅΑヤجبن المصنع محヤل ヶبヱكرΑى المヱالمحت
 فヶ مدΑنる تバز ヱتヱヤثる بسمュヱ اأفاتヱكسΑن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ02/03/2008 م 

ヶمΑى د احمد الحヱヤس  ヶمنΑالبن ال フゅض اصنバب ヴヤع れゅدراس
るاانسج るزراع るΑنボبت 

ヶمنΑ るن  الزراعΑتゅالبس
れゅبゅピالヱ 

 06/03/2008 مゅجستΑر

ヶلح العراسゅن صΑد حس ュΑابراه  るヘヤمخت るΑバΑدر طبゅبمص るΑذピر التΑثほت
عヴヤ بバض الصれゅヘ الヘسヱΑلヱجA  るΑلΑヘتゅمΑن 

 ヱュاإنتゅجるΑ فヶ دجゅج الヤح

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ08/03/2008 م 

الحゅجれゅ النヘسるΑ لدى اأطゅヘل الゅバمΑヤن فヶ  عبدالساュ حسΑن سعΑد خمΑس
 るصمゅバال るنゅء -أمゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنヘالن ュヤع
ヵヱالترب 

 13/03/2008 مゅجستΑر

ヶلح الشالゅد ص ヶヤصاح ع  れゅΑطرヘالヱ ゅΑرΑالبكت フΑرバتヱ عزل
 るنΑمد ヶف ヵヱヤشل الكヘال ヴلمرض るحبゅالمص

 صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ13/03/2008 م 

ヶد الشرجبΑاسع حمヱع عبدالΑدヱ  ضعヱال ヴヤع ゅأثرهヱ ヶنゅالسك ヱالنم れゅΑمゅنΑد
 الصحヶ فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ15/03/2008 م 

انتشゅر ااصゅبる بゅلΑヤستΑرゅΑ مヱنヱسΑتヱجΑنΑز  الجヱفヶ طه ゅホئد احمد عبده
بΑن النسゅء المجヰضれゅ فヶ مدΑنる الحدΑدة 

 ヱعاホتゅヰ بمشتれゅボ االبゅن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ16/03/2008 م 

ュヤسΑ رヱعبدالن ュヤسΑ ن  دΑΑرنボال ヶف れヱحضرم ヶف るΑمヤバة الゅΑالح
الثゅلث عشر  السゅبع ヱالثゅمن لヰヤجرة /

 ヱالرابع عشر لヤمΑاد

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراة التヱ17/03/2008 دكت 

ヶل المدانΑعゅاحمد حسن اسم  ヴヤع ヵذピالم ュحヤج الゅلدج ヶجゅاأداء اإنتヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅجست اانتゅرمΑ 18/03/2008 
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 ゆヱمن حب るヘヤمخت れゅΑヱبمست るヘヘمخ ペعائ
るΑذピعدد من برامج الت れمح تحボال 

ヵدヱالع ヶヤع ヶجゅن نΑحس ヶホヱش  ゆكمسب れゅボヤر المحتمل لΑثほالت るدراس
 لヤصرع

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱاة

 19/03/2008 مゅجستΑر

ارヱى عبدالヱهゆゅ منصヱر 
ヶالشرجب 

 れゅボض مشتバلب るΑヘΑط るدراسヱ عゅاصطن
るΑجヱلヱΑالب ゅヰتΑلゅバفヱ دةΑن الجدΑدΑمΑالبر 

ヶمنΑ الュヱヤバ ءゅΑمΑر الكΑجستゅ19/03/2008 م 

ュنゅاحمد غ ヶヤاحمد ع ヵدゅヰعبدال  ヶااسر عند أب ゆゅخط ヶل فヱدバال るΑرバش
ヶفراس الحمدان 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 20/03/2008 مゅجستΑر

أثر استخداュ استراتΑجるΑ التュヤバ التヱゅバنヶ فヶ  سمΑرة سゅلمΑن خΑヱطر خΑヱطر
دى طゅلبれゅ الصフ تنمるΑ التذベヱ اأدبヶ ل

 الثゅنヶ الثゅنヵヱ بمحゅفظる المヰرة

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 20/03/2008 مゅجستΑر

ヶヤΑالمس ュمحسن حزا ヶجゅافراح ن  ヶالحرارة ف れゅلدرج ヶرافピل الجΑヤالتح
 الΑمن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ06/04/2008 م 

 ヶヤف احمداحمد عΑس  るΑشرح التنب るΑボヘعبده د  -الت ヶأب るامバヤل
بن عبده بن أبヶ بكر الصرد فヶ المشヱヰر 

 ヶمΑلرゅب- ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 09/04/2008 مゅجستΑر

ヵدرΑاحمد الح ヶヤف د عΑゅعل  نゅヘن المتΑتヱالبر るبゅج  -استجゅلاخم ヶس
 ヶر تراص فゅاختب ュΑΑボتヱ منΑء الゅバصن

 ااتكس المحدد لヰذا البرヱتΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/04/2008 م 

عبدالヱهゆゅ د عبدالرحمن 
ヶنゅボΑالحم 

るΑاأسام るバΑالشر ヶف フه الخاボف ュلゅバم ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 09/04/2008 مゅجستΑر

الدΑبゅج شرح المنゅヰج تصنフΑ الるボヘ عヶヤ بن  السゅボف عمر صゅلح السゅボف
د أبヶ بكر بن ابراعュΑ أبヶ الゅボسュ مطΑر 

 れ ヶمن  -هـ 2√20الحكم ペΑボتحヱ るدراس
 بداるΑ كتゆゅ الشركる الヴ نるΑゅヰ كتゆゅ الظゅヰر

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 10/04/2008 مゅجستΑر

ااヱضゅع السゅΑسるΑ  -الΑمن الجمヱヰرヵ  حمΑد سعΑد الغΑヤسヶسعΑد 
 るΑعゅااجتمヱ27∝1 - 2790ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراة التヱ12/04/2008 دكت 

ヶبΑعبده د الشع ヶヤفتح ع  ゆإ るفظゅمح ヶف るحゅΑالس れゅمヱボم-  るدراس
るΑرافピج 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ23/04/2008 م 

 24/04/2008 مゅجستΑر الكΑمゅΑء الحるΑヱΑ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶتュΑΑボ مستヱى إنزュΑ الكヱلΑن استرΑز فヶ عمゅل  احمد عبده مヰدゅホ ヵسュ الدار
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 ヶف ゅΑل المارホゅن るفحゅمك ヶف ヵالرش الرذاذ
るمゅヰر تヱمح 

ヶن الكبسΑعبده حس ヴن لبنΑكヱΑعل  ∝-اانترلゅヘن المتΑتヱالبرヱ
لヱヰمسستΑن ヱالヤبتΑن لدى المصゅبΑن بゅلنヱع ヱا

ヵلداء السكر ヶنゅالث 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ26/04/2008 م 

ヶهر المخافゅط ュΑن عبدالكرΑنسر  れض عزاバلب ヵヱΑط الحゅر النشΑثほت
 るボΑホالد るΑالح れゅئنゅالك ヴヤع るΑطΑالخ ゅΑرΑالبكت

 るالممرض 

ヶمنΑ ュヱヤバال Αالح ュヱヤةعゅ رΑجستゅ26/04/2008 م 

ヵبرヱن الخΑد حس ヶنゅヰت  るピヤال ヱمدرس ゅヰستخدمΑ ヶالت ゆΑلゅاأس
اانجΑヤزるΑ لヤتゅバمل مع مشكるヤ تدنヶ التحصΑل 

 الヤバمヶ لدى الطヤبる الΑمنΑن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 28/04/2008 مゅجستΑر

ュ برنゅمج إعداد مュヤバ الرゅΑضれゅΑ بكるΑヤ تΑヱボ عبده عヴヤ د عヶヤ اامΑر
 るΑر  -التربΑΑゅバء مヱض ヶء فゅバصن るバمゅج

るヤمゅدة الشヱالج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 08/05/2008 مゅجستΑر

الكヤمれゅ ااشゅرるΑ الزمゅئるΑ فヶ الピヤتΑن  اسΑل عبدالヱدヱد محمヱد 
 るΑربバالヱ るΑزΑヤاإنج- るرنゅボم るدراس 

ヶホا عرا れゅピヤل るΑزΑヤاانج るピヤراة الヱ08/05/2008 دكت 

ヶبホد سرا ヶدة تركΑヱر  れΑلبゅب ュاأ るتホفكرة عا-  るΑاヱل لرΑヤتح
"ヶجゅس الزجヱホゅباث "الن ゅΑヘヤس 

ヵرヱس  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ10/05/2008 م 

فゅバلるΑ عد كرれゅΑ الدュ البΑضゅء فヶ تشخΑص  سمゅح عبدالكرュΑ صゅلح العヱج
ヱ نヰتكヱるΑرΑج البكتゅااخم るمゅخ 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ11/05/2008 م 

( ヱابヱلΑبヱبرヱتΑن )ゆ( 2 -أبヱ لΑبヱبرヱتΑن)أ  صゅلح الطゆΑ صゅلح د عمر شΑخ
 ヶヤعゅヘن التΑتヱالبرヱ-  ュمصل الد ヶف ヶس

 ヴمرضヱ ヵالسكر ヴمن مرض ヶنゅع الثヱالن
るΑヱالدم るΑعヱاأヱ ゆヤボال 

ヶمنΑ ゆالط るΑالصح ュヱヤバالヱ るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ13/05/2008 م 

ヶمゅالش ヶヤع ヴΑحΑ د ュر  عبدالساΑピص الゅااشخ ヶف ゆاボااست るمتازم
ヵن بداء السكرΑبゅمص 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ13/05/2008 م 

الحجز التحヘظヶ الボضゅئヶ فゅホ ヶنヱن  عヶヤ د صغΑر سعد
バالمراف ヶمنΑال れゅ- るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر れゅバن المرافヱنゅホ رΑجستゅ14/05/2008 م 

فヶ اختزال  SPSSفゅバلるΑ استخداュ برنゅمج  زΑد احمد نゅصر احمد
 るΑヤر بكΑجستゅالم るبヤء لدى طゅاإحص ペヤホ

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 18/05/2008 مゅجستΑر
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 るΑء -التربゅバصن るバمゅج れゅΑضゅΑالر 
ヶاحمد الحكم ヶヤع ュعبدالمنع  れゅボلمشت ヶجヱلゅر البΑثほالتヱ ペΑヤالتخ

るΑنΑض اامゅل ااحمΑヱمゅكسヱا 
ヶمنΑ るدلΑالص るΑائヱء الدゅΑمΑر الكΑجستゅ18/05/2008 م 

نشヱءهゅ  -مشكるヤ الاجئΑن الヤヘسطΑنΑΑن  د رجホ ゆدヱرة جرادة
 ゅرهヱتطヱ27√9 - 27∝9ュ 

ヶنΑسطヤن فゅاانس ュヱヤバالヱ ゆااداるΑ خΑرゅراة التヱ18/05/2008 دكت 

ヶنゅالجرب ヶヤع ヶヤن عゅراجح دح  ュΑヤバمدارس الت ヶف ヵヱدر التربヰامل الヱع
るصمゅバال るنゅمほب ュゅバال ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバاادارة  صن
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 

 19/05/2008 مゅجستΑر

 ヵدΑعبده احمد عبده الحم
ヶالزهران 

لヘراるΑビ فヶ أثر التュヤバ المحヱسゆ لヰヤندسる ا
الボدرة المكゅنるΑ لدى طヤبる الصフ الثゅلث 

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم ヶف ヵヱنゅالث 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 20/05/2008 مゅجستΑر

استحثゅث المゅボرمる لゅボバر الكΑヤندامΑسΑن فヶ  فヱزヵ مゆヱΑヰ نصر عبده
 るΑدヱボنバرة الヱالمتك ゅΑرΑبكت れاヱزバم

ゅالحس るمヱゅボالمヱ نΑسΑندامΑヤر الكゅボバل るس
 لゅボバر اارΑثرヱمΑسΑن ヱالمΑشΑヤن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ21/05/2008 م 

أثر استخداュ طرるボΑ التدرΑس المصゅحゆ  فヰد عبده عヶヤ الحسヱن
فヶ اكتسMath Grapher  ゆゅلبرنゅمج 

مュヱヰヘ الدالる لدى طاゆ الصフ الثゅلث 
ヶف ヵヱنゅالث るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 21/05/2008 مゅجستΑر

مدى تنΑヘذ التجゅرヱ ゆاأنشطる الヤバمるΑ لمゅدة  سحر عزمヶ د عطゅ ه
 るنゅبمدارس أم るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶء فゅΑاأح

るصمゅバال 

ヵمصر  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 29/05/2008 ستΑرمゅج

ヶد د الرداع ヶヤه عΑرΑجه ضد  خヱالم ヵااسر フنバل الゅاشكヱ افعヱد
 るجヱالمرأة المتز-  ヵااسر フΑالتك れمشكا

 るنゅأم ヶف るنΑع ヴヤل عヱع متحホاヱ ヶف
るصمゅバال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ31/05/2008 م 

ヶヘΑصر العذゅن ヴΑحΑ ف دΑゅأثر ا ن ヴヤع るΑرفバالم ュヤバالت れゅΑستراتج
إكتسゆゅ المヘرداヱ れتذكرهゅ لطヤبる المستヱى 
اأヱل ホسュ الるピヤ اإنجΑヤزるΑ كるΑヤ التربるΑ حجه 

 جゅمるバ صنゅバء -

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 31/05/2008 مゅجستΑر
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همゅ عヴヤ اانبسゅطヱ るΑاانطヱائヱ るΑأثر هدى عبدالساュ عبدالヱاحد سΑف
الطاるホ الشるΑヱヘ فヶ الるピヤ اإنجΑヤزるΑ لدى 
 طاゆ الるピヤ اانجΑヤزるΑ كるΑヤ التربるΑ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑزΑヤاانج 

 01/06/2008 مゅجستΑر

ヵدゅن الحمゅعثم ヶヤان عボد ع  ヶنゅثمバد الヰバال ヶمن فΑال ヶف るΑمヤバة الゅΑالح
 ヶنゅ7√22/ هـ ∝≪≪2 - ∝∝21الث - 

2722ュ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ02/06/2008 م 

ヵالعسكر ヶヤد ع ュعبدالسا  れراΑピض المتバته ببホعاヱ ヵرゅر اابتكΑكヘالت
 لدヵ طاゆ المゅバهدالصنゅعΑه فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر  عΑجستゅ04\06\2008 م 

ترجΑحれゅ الشヱكゅنヶ النحるΑヱ فヶ تヘسΑره فتح  نゅجヶعبدالكرュΑ عΑゅض صゅلح 
 الボدΑر

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ05\06\2008 م 

مバدل اانتشゅر المصヶヤ لبكتΑرゅΑ هΑヤΑكΑヱكتر  عゅدل نゅصر عヶヤ احمد مヘتゅح 
 بヱヤΑرヵ عند ااطゅヘل ヱالبゅلΑピن فヶ صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆءالد الطゅΑااحるボΑホ  رΑجستゅ09\06\2008 م 

ヵرΑمر النصゅاحمداحمد ع るئشゅع  ヶفゅرهΑثゅتヱヱعند ارسط るヤΑضヘال るΑنظر
ゅذجヱانم るΑヱن مسكΑمヤالمس るヘاسヘال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るヘسヤヘر  الΑجستゅ11\06\2008 م 

مدヵ تضمΑن منヰج التربるΑ الヱطنるΑ فヶ  احمدد صغΑر جراد
 ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمراح るطنヱئص المゅلخص

るلحゅالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅالدارس
るΑعゅااجتم 

 11\06\2008 مゅجستΑر 

ヵحسن الحراز るヤعبدال ヶヤء احمد عゅバصن るバمゅج るبヤط ヵلد るΑنヰل المヱΑالم ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر  عΑجستゅ06\12\2008 م 
ヶد احمد البعدان ヶヤة عゅال نج るΑربバال るピヤالヱ るΑزΑヤاانج るピヤال ヶف れゅمركب

-るرنゅボم るدراس 
ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ06\12\2008 م 

حرフヱ الجر المكゅنヱ るΑالزمゅنるΑ فヶ الるピヤ  عبدالرحュΑ سΑヤمゅن د
 るΑربバال るピヤالヱ るΑزΑヤاانج-るرنゅボم るدراس 

ヶホعرا るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤال ゅر مΑ14\06\2008 جست 

دヱر السΑكヱヤسبヱرΑن ヱالتゅكرヱلΑمس عヴヤ  ابتسュゅ عبده حسΑن د ااكヱع
 ヴヤالك ヶالدى زارع るΑئゅΑمΑك ヱΑゅالب れراΑピالت

 الΑمنΑΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ15\06\2008 م 

ヵرΑد الشم ュΑحده عبدالكرヱ ط الرゅبع انمゅال الس るボΑاثرطر ヶف れゅΑضゅΑ
التحصΑل ヱااتجゅهれゅ نحヱ الرゅΑضれゅΑ لدى 

ヶسゅبع ااسゅالس フذ الصΑتام 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 18\06\2008 مゅجستΑر 

ヶヤن عゅفرح れبゅث るヤن  عبدالΑヘظヱالم ポヱヤس ヴヤعるΑمΑالتنظ るفゅボرالثΑثゅتヶمنΑ اヱ رةゅدالتجゅتصホا るΑسゅΑالس ュヱヤバر  الΑجستゅ18\06\2008 م 
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 るΑدانΑم るن دارسΑΑء-اادارゅバصن るバمゅج 
 るヤلد عبدالرحمن حسن عبدالゅخ

 ااهدل 

ヵر النظرゅااط るد دارسΑد الجدボالن ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ19\06\2008 دكت 

رجゅء مجمد دゆΑ حمヱد احمد 
ヶجゅالج 

 ヴالمنح ペفヱ رةヱحدة مطヱ سΑاثر تدر
نمるΑ مゅヰراれ حل المشكاれ التكゅمヶヤ فヶ ت

 ヶمヤバال ヵヱنゅث ヶنゅالث フالص れゅلبゅلدى ط 

ヵرヱء سゅバصن るΑالترب  ペΑطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 22\06\2008 مゅجستΑر 

اثر تュヤバ الュヱヤバ بゅالحゅسゆヱ فヶ تنمるΑ  ندى جゅسュ عبدالحسΑن
الバمれゅΑヤ الヤバمるΑ ااسゅسるΑ لدى تامΑذ 

 るنゅمدارس ام ヶف ヶسゅدس اسゅالس フالص
 る الゅバصم

ヶホء عراゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
ュヱヤバتدربس ال 

 22\06\2008 مゅجستΑر 

الるピヤ الバربるΑ  الΑ れゅピヤمنヶ البنるΑ المバجمるΑ الバربるΑ فヶ لるピ الحゅسゆヱ  ابراهュΑ دعبده سعد
るالترجمヱ 

 23\06\2008 مゅجستΑر 

 ヶنゅالغرب ヶヤء د عゅفヱ ءゅرة النسヱس ヶف ヶالنص ポسゅالتم ヶمنΑ れゅピヤال  るピヤال るΑربバال
るالترجمヱ 

 24\06\2008 مゅجستΑر 

ヶبΑد الضبΑل عبده احمد زゅجم  ゅヰتホعاヱ るΑزΑヤاانج るピヤال ヶءة فゅヘالك
るΑلشخصゅب 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ24\06\2008 دكت 

اثر تدرΑس الΑヘزゅΑء بゅستخداュ نمヱذج التュヤバ  ابراهュΑ احمد د شرف الدΑن
ヶ تنمるΑ التヘكΑر النホゅد لدى طヤبる البنゅئヶ ف

ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 ュヱヤバس الΑتدر 

 24\06\2008 مゅجستΑر 

ヵالعذر るヤد عبدالΑن حمゅمΑبن  ا ヴΑحΑالطراز ل ゆゅكت ヶف ヶالبحث الدال
ヵヱヤバحمزة ال- ュヤء عヱض ヶف るΑヤΑصゅت るدارس

 الるピヤ الحدΑث

ヶمنΑ れゅピヤال るΑربバال るピヤال 
るالترجمヱ 

 25\06\2008 مゅجستΑر 

عبده بن عبدالعزΑز بن فΑヰد 
 الΑヰヘد

مدヵ استخداュ تボنるΑ المヱヤバمれゅ فヶ تدرΑس 
 ヶف ュΑصボال るボبمنط るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب ュヱヤバال

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم 

ヵدヱバء سゅバصن るΑالترب  ペΑطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 26\06\2008 مゅجستΑر 

دراسれゅ عヴヤ الحゅΑة النبゅتるΑ )فヱヤرا(  ن عصュゅ د ゅホسュ عボا
ゆا るفظゅلمح-るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ26\06\2008 م 

عبدالحكュΑ عبدالجبゅر عبده حمΑد 
ヶالعبس 

دヱر المشゅركる الشバبるΑ فヶ تنمるΑ المجتمع 
 ヴヤالمح-れゅΑرΑدد من المدバل るΑدانΑم るدارس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر  عΑجستゅ28\06\2008 م 

ヶبゅز د احمد الحبΑعز  ヶヤع るΑヱピヤال ゆゅバاال ュاستخدا るΑヤعゅفヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ペΑطرヱ هجゅر منΑجستゅ28\06\2008 م 
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مゅヰراれ التحدث بゅلるピヤ اانجΑヤزるΑ لدى 
 るنゅمدارس ام ヶمن فゅالث フالص ゆطا

 るصمゅバال 

 るピヤس الΑتدر
るΑزΑヤاانج 

ゅヰدヵ احمد د انΑسる عبدال
ヶالشظب 

ااسس الヤヘسるΑヘ لヤدヱلる الحدΑثる عند كل من 
 دراسる مゅボرنる-تヱمゅس هヱبز ヱجヱن لヱلد

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るヘسヤヘر  الΑجستゅ29\06\2008 م 

 ヵصر د احمد د البربرゅمن نΑال ヶف  るΑرバالش るΑالمسرح ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 29\06\2008 مゅجستΑر 

ュنゅغ ヶヤن عΑلد حسゅخ  れاゅااتص れゅالخدم ヶنゅل المكΑヤالتح
دراسヱ- るتボنゅΑتゅヰ فヶ امゅنる الゅバصمる صنゅバء
 れاゅااتص るΑرافピج ヶف 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر  الجΑجستゅ01\07\2008 م 

ヶالترك ヶヤن عΑن حسΑحس  ュヤバمヤل るΑعゅااجتمヱ るΑدゅتصホع ااゅضヱاا
 ヶف ヶمنΑال るدائゅب ゅヰتホعاヱ るΑヱنゅالث るヤالمرح

ヶنヰالم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ01\07\2008 م 

ゆΑن الخطゅعثم ュΑابراه ヶحヱر ( るΑالزمرة الخط ヶف る20دراس.q)psL 
(ヶヰل المنتボالح ヴヤعq)GF ثΑحq-2n 

 01\07\2008 دكتヱراه الرゅΑضれゅΑ الュヱヤバ فヤسطΑن

دراسれゅ البれゅΑ الشتヱ ヵヱالمゅバمるヤ الحرارヶ  るΑمعمر عبدالΑ るヤحヴΑ احمد الجبヱب
 ヶف ヶن البنヘバل الΑヘلط るΑجヱلヱΑالب るمヱゅボالمヱ

 Rslstonla solanacearumالبطゅطس

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ  رΑجستゅ02\07\2008 م 

ヵدヰد عبده م ュΑヤس  るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلط るΑرائボل الヱΑالم
ゆالكت ヶرءاة فボال れاゅبمج ゅヰتホعاヱ 

 المボررة

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب   ベطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر

るΑربバال 

 02\07\200 مゅجستΑر 

ااهمるΑ السرΑرるΑ اختبゅر البرヱتΑن المتゅヘعل  عبدالغنヶ عヶヤ حمヱد ΑحヴΑ لطف
سヶ عゅلヶ الحسゅسるΑ لدى المصゅبΑن -

 الΑمن-بمتازمنる التゅجヶ الحゅد فヶ صنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط ホءالدゅΑااحるボΑ  رΑجستゅ02\07\2008 م 

ヶヤΑلح عبده النزゅن  افراح صΑب るホاバال るدراس ヶف るΑئゅذج احصゅنم
مバداれ الボヘر ヱمバداヱ れفれゅΑ الرضع 

 ヱااطゅヘل فヶ الΑمن 

ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑراه الرヱ03\07\2008 دكت 

ヶجゅد احمد الجヱحم ゆΑد عصر  رغد د دバراء بバالش ヶヤع るΑربバء الゅمヤخذ عゅم
 المتنبヶ انمヱذجゅ\دراسる لゅヰ- るΑヱピد ااستش

ヵرヱس るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ06\07\2008 م 

 07\07\2008 مゅجستΑر منゅهج ヱطرる  ペΑ صنゅバءالتربΑ Αمنヶاثر استخداュ برنゅمج ヱسゅئط الكمبヱΑتر امるالساュ د عبدالるヤ حسن 
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المتバدة عヴヤ استゆゅバΑ الボراءة لدى طاゆ  جحゅف
 ヶنゅى الثヱالمست- るΑزΑヤنج るピل-るΑالترب るΑヤك 

 るピヤس الΑتدر
るΑزΑヤاانج 

ヶヤΑد احمد عبده النزヱدヱعبدال  るΑاヱن الرゅارك ヶف るΑدボن るدراس
 اヵ.اュ.فヱستر

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ07\07\2008 م 

るヤعبدال ヶヤع ュسゅホ نゅر حسΑمن  ヱدヱر جゅانتظ ヶف るΑمسرح ヶف るΑرゅاش るدراس
 بΑكれلصمΑヱل 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ07\07\2008 م 

سヱヤى عبدالヤمΑ ポحヴΑ احمد 
 ヶヘヤالع 

 ュسヱ れゅΑطرヘلゅمح بボال ゆヱث حبヱヤت
 ヴヤع ゅرهΑثゅتヱ نΑء التخزゅن اثنΑكسヱاافات

 جヱدة حبゆヱ الボمح فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ08\07\2008 م 

الخاフ النحヵヱ فヶ شرヱح كتゆゅ الヤمع ابن  عبدالるヤ بن عبدالるヤ عمر داヱヱد
(れ ヶ71≪جن)ه 

ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 08\07\2008 دكتヱراه 

ヵسرヱر مجمد الدヱد منصヰف  るنヰم るلヱلزا るΑالشرع ゆااداヱ ابطヱالض
ゆالط 

ヵدヱバس るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 09\07\2008 مゅجستΑر 

ゆヱΑヰعبدالرحمن م  ュانع ヶヤع
ヶالشرعب 

تュΑヱボ المゅバلجる بゅدるΑヱ المارゅΑ فヶ الΑمن 
 ュΑنزゅب ゅヰتホعاヱG6dehydrogenase 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱة

 10\07\2008 مゅجستΑر 

るヤالるرحم ュヱالت ゆゅهヱس عبدالゅنΑا  ペΑعن طر るΑرائボال れراゅヰر المΑヱتط
 الボصص الボصΑرة فヶ الΑمن

ヶادنヱس Αءالتربゅバصن る  ペΑطرヱ هجゅمن
 るピヤس الΑتدر
 るΑزΑヤاانج 

 10\07\2008 مゅجستΑر 

دヱرمدΑر المدرسる الثゅنるΑヱ كمヱجる مュΑボ  فヰد ゅホئد عبدالعュΑヤ سゅΑヘن 
ヱمستヱى ممゅرستる لヰذا الدヱرفヶ مدارس 

 محゅفظる الحدΑدة

ヶمنΑ ءゅバصن るΑاادارة  الترب
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 

 12\07\2008 مゅجستΑر 

مدى تمثΑل مヤバمヶ المرحるヤ ااسゅسるΑ اخاベ  حسΑن الるΑボヘ افراح احمد د
ヶااسام ヵヱر التربヱمن المنظ ュΑヤバالت るنヰم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ13\07\2008 م 

ヶボΑد العرΑئد سعゅホ د ゅنΑل  ヶヤجバس الヱرΑヘヤل ヶヤصヘع الヱホヱدل الバم
 البشرヵ فヶ ااطゅヘل الΑمنΑΑن بمدΑنる تバز

ヶمنΑ ゆالط るΑالصح ュヱヤバالヱ るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ14\07\2008 م 

 ゆヱΑヰس شراف احمد مΑボヤب
ヶبΑالحر 

الكشフ عن المستضد ヱااجسュゅ المضゅدة 
 れゅء النشطゅالنس ヶف るΑالحثر ゅΑدΑكامヤل

 جنسゅΑ فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ15\07\2008 م 

لゅボدر اゆゅヰΑ عبدالرحمن  عبدا
ヵヱالحر 

مバدل انتشゅرالحمヴ الرヱمゅتΑزمるΑ الحゅدة بΑن 
(سنる المترددΑن عヶヤ ∼.∼2ااطゅヘل عمر )

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ16\07\2008 م 
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 ヶالحنجرة فヱ ااذنヱ フاان れداゅΑع
 ゆا るنΑمد れゅΑヘمستش 

ヶن المرهبΑاحمد حس ヴΑحΑ اطنヱالم ュΑホ ヴヤثرة عヱامل المヱバال るبヤلدى ط る
 المرحるヤ الثゅنるΑヱ بمحゅفظる عمران

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ19\07\2008 م 

مバدل انتشゅر ヱعヱامل الخطヱرة لΑヘرヱس  د عΑ ヶヤحヴΑ عبدالるヤ عゅطف
 ヶف るحヤالمس れاヱボن الΑن منتسبΑب ヶئゅالكبد الب

الΑمن ヱتュΑΑボ برنゅمج التحصΑن ضد هذا 
 الΑヘرヱس

ヶمنΑ バالヱ ゆالطるΑالصح ュヱヤ るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ20\07\2008 م 

المنゅعヱ るاحتمゅل اれ التバرض لاصゅبる  عゅدل د عبدالجبゅر ゅホئد
 ヶف ゆالط ゆن طاΑب ヶئゅس الكبد البヱرΑヘب

 جゅمるバ صنゅバء ヱتバز

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ21\07\2008 م 

داュ نمヱذج التュヤバ البنゅئヶ فヶ اثر استخ عゅتるボ محسن د محسن جゅΑش 
 るヤالمرح るبヤلدى ط ュヤバال れゅΑヤعمヱ لΑالتحص

るصمゅバال るنゅمゅء بゅΑمΑالك ヶف るΑヱنゅالث 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 ュヱヤバس الΑتدر 

 21\07\2008 مゅجستΑر 

خصゅئص ااسゆヱヤ فヶ شバر د مヰدヵ  فヱزヵ عヶヤ عヶヤ صヤΑヱح
ヵاهرヱالج 

ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
 ترجمヱるال

 21\07\2008 داكتヱره

فصل بバض مضゅداれ ااكسدة من نبゅتれゅ  تヱنس د ثゅبれ سعΑد
ヶسゅرانتشヱال るヤئゅバال ヶتنتم 

ヶمنΑ るدلΑر  الصΑホゅボバر  الΑجستゅ22\07\2008 م 

 ヶن د البعدانゅدا نعمΑヱر  れداゅكمض るلゅバヘاد الヱض المバفصل ب
لاكسدة ヱمضゅداれ لヤمΑكرヱبれゅ من بバض 

 フゅاصنPULICARIA 

ヶمنΑ るدلΑر  الصΑホゅボバر  الΑجستゅ22\07\2008 م 

دارسる لるΑヱピ -اادヱاれ متバددة ااستバمゅل  دعヶヤ د الヰنゅدヱه
 نحるΑヱ فヶ المれゅボヤバ السبع 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ23\07\2008 م 

دراسる بヱΑلヱجヶ المヘترس  جمΑ るヤΑحヴΑ د عゅطف 
 cryptolaemusالمستヱرد

Montrouzieni Coccinellidae 
;Coleoptera Mulsant るءتゅヘك ュΑΑボتヱ)

 るئΑب ヶالمنتشرة ف ヶボΑホاع الدヱض انバب ヴヤع
れء تحゅバصن るفظゅمح 

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ  رΑجستゅ23\07\2008 م 

 23\07\2008 مゅجستΑر  الるピヤ الヘرنسるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶالتدخاれ النحヱ るΑヱالصرفるΑ فヶ تュヤバ الるピヤ  عزΑز عヶヤ د ااホرع 
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طاΑΑ- ゆن الヘرنسるΑ لدى الطاゆ الΑمن
 جゅمるバ ذمゅر

الصحゅفる الحزبるΑ الΑمنヱ るΑعمるΑヤ التنشئる  فヱاد حسن هبる د
 るسゅΑ100الس≫ュ-2779 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر  الΑجستゅ24\07\2008 م 

ヵحذゅمحسن الش ヶヤع ヶヤاامرا د ع ヶف ヵدヤج البゅدجヤل るΑヤΑヘض الظ
 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ-محゅفظる صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ26\07\2008 م 

الるピヤ الバربるΑ  الΑ れゅピヤمنヶ النبر فヶ الバربヱ るΑتطبゅボΑتる فヶ الボران الكرュΑ خゅلد عبدالحュΑヤ هゅشュ سعΑد 
るالترجمヱ 

 28\07\2008 مゅجستΑر 

دΑر المゅバدن الثるヤΑボ المヱヤثる اビذるΑ ااطゅヘل تボ مصطヴヘ احمد منصヱر زاهر 
 るバالمصن- るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るلゅح るدراس 

ヶمنΑ るالزراع  るΑنボتヱ ュヱヤع
るΑذビاا 

 09\08\2008 مゅجستΑر 

التュΑヱボ المΑكرヱبヱΑلヱجヶ البバض ااビذゅΑ  るΑسر عبدالるヤ بخれΑ نヱر
るΑمنΑال るΑالبحر 

ヶمنΑ るالزراع  るΑنボتヱ ュヱヤع
るΑذビاا 

 13\08\2008 مゅجستΑر 

تュΑΑボ مボرر طرائペ تدرΑس الュヱヤバ بكるΑヤ  جΑتゅ عبدالبヶホゅ د سΑف
 التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ペΑطرヱ هجゅمن
ュヱヤバس الΑتدر 

 14\08\2008 مゅجستΑر 

البΑئる الヱ るΑヤバヘالبΑئる المヘضるヤ لヤمختبراれ  بゅΑن نヱر الدΑن ヱΑنس 
 ュゅسホاا るبヤط るΑنظر るヰجヱ من るΑمヤバال

 ヤバمるΑ فヶ كるΑヤ التربるΑ صنゅバءال

ヶホء عراゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
 ュヱヤバس الΑتدر 

 16\08\2008 مゅجستΑر 

مستヱى تحصΑل تامΑذ الصフ الرابع  عヶヤ د هゅشホ ュحطゅن
 るصمゅバال るنゅمゅب ュヱヤバدة الゅم ヶف ヶسゅاس

لヤمヱヰヘمれゅ الヤバمるΑ المتضمنる فヶ المゅΑボس 
 ュヱヤバヤل ヶلヱالدTLMSS 

ヶمنΑ ゅバصن るΑءالترب  ベطرヱ هجゅمن
 ュヱヤバس الΑتدر 

 16\08\2008 مゅجستΑر 

ヵヱالرج れヱلح مبخゅد ص ヶヤع  れゅبヱكرΑمヤل ゆゅヰد لالتゅر المضΑثゅالت ュΑΑボت
 لنبれゅ الボسط

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱااد ュヤع
 ヱالمداヱة

 16\08\2008 مゅجستΑر 

 るΑن محسن عشΑد محسن حس ヤالخ ヶف れى ااسمنヱل محتΑヤボت るΑنゅامك れゅط
 れゅفゅالمض ュستخداゅب るΑئゅالخرس 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑالمدن るندسヰر  الΑجستゅ17\08\2008 م 

 ヵرヱالمس ヶヤاحمد ع るヤسطح  عبدال るلゅبح ぼتنبヤل るΑضゅΑذج رゅط نمゅاستنب
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶالمرن ف フالرص 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑالمدن るندسヰراه الヱ20\08\2008 دكت 

Αر التسمΑد اازヱتヱ ヶالحش عヴヤ انتゅجるΑ تゅث حمΑد حسΑن د جヰان
 عフヤ الΑヘل

ヶمنΑ るل  الزراعΑصゅالمح
ヶالمراعヱ 

 26\08\2008 مゅجستΑر 

 ヶفゅالص るヤن د عبدالΑعبر  د حس ゆرピالヱ ベن الشرΑب るΑرゅالتج れゅホاバالヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه  التヱ07\09\2008 دكت 
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 ヵجرヰمن الゅرن الثボال ヶالبحر ااحمر ف-
ヵادΑالرابع عشر الم 

ヶئض العبسゅن عبده عΑرة امΑل  امΑنヱلヱة الكゅΑح ヶف れطرا ヶالت れراΑピالت
 ゆتゅكヤبر لゅل شΑنヱلヱالك るΑاヱر ヶبر فゅش

 ポزاヤب ヶرنسヘال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑرنسヘال るピヤر  الΑجستゅ11\09\2008 م 

 ヶفヱاحمد د الج ュΑر تم ヶدة فゅバالبحث عن الس ゅرمゅر بΑد るΑاヱ
 لヤكゅتゆ الヘرنسヶ ستندال

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑرنسヘال るピヤر  الΑجستゅ11\09\2008 م 

ヱد كند ュن  عبدالمنعΑرنボال ヶف ュゅباد الش ヶف るΑمヤバة الゅΑالح
 ュ≪2.√2السゅبع ヱالثゅمن الヰجرΑΑن

ヵرヱس るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ13\09\2008 دكت 

مΑΑゅバر البنゅء الشバرى لボヤصゅئد المكتヱبる  عبده احمد نゅصر  حنゅن
 لاطゅヘل فヶ الشバر الバربヶ الحدΑث

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ08\10\2008 م 

ااسس الヘكرるΑ لヤتنホゅضれゅ فヶ السヤطる  سヱヤى عゅホ ヶヤسュ المΑヱد 
 るΑدΑرض -الزゅバهرة تゅلظ るΑخΑرゅت るدراس

 هـ√るΑ2√0.12 فヶ الΑمن اانمる الزΑد

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ15\10\2008 دكن 

فゅعるΑヤ استخداュ اانترانれ فヶ تنمるΑ  سمるΑ العزヵ عبدالるヤ صゅلح 
 ュسホ るبヤلدى ط ヶمヤバالبحث ال ヱنح れゅهゅااتج

 ペطرائヱ るΑعゅااجتم れゅهج الدراسゅمن
ゅヰسΑتدرا 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هدゅمن
سれゅ الدرا

 るΑعゅااجتم 

 16\10\2008 مゅجستΑر 

عبدالرحمن سΑヤمゅن عبدالرحمن 
 خرΑزة 

 ポلゅم ュゅاام ゆホゅبمن ポلゅن المΑΑتز- ュゅلام
الحゅفظ ابヱ الヘضل جال الدΑن عبدالرحمن 

ペΑボتحヱ るدارس ヶطヱΑل السゅبن كم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر  التΑجستゅ18\10\2008 م 

مرれゅΑヱ النبヶ صヴヤ الヱ るヤسュヤ فヶ التヘسΑر  د سΑف غゅلゆ سΑف 
 ゅバس جمゅرة النヱس ヶفر الゅビ رةヱل سヱمن ا

ゅボΑボتح るدارسヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅالدراس
るΑااسام 

 22\10\2008 مゅجستΑر 

 ヶヤΑالنز るط ヶヤد ع ヶヤزان  عヱال るヘΑヘخ るنゅج خرسゅانت るΑنゅامك
るΑヤاد محヱم ュستخداゅب 

ヶمنΑ るندسヰند الヰال るΑالمدن るر  سΑجستゅ29\10\2008 م 

ヶبゅالحب ヶヤن احمد عΑرة حسΑرث  سمゅالح ヶبن るΑرΑمد ヶف るΑئゅالم るヤد المشكゅバاب
 るصمゅバال るنゅمゅب 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر  الجΑجستゅ29\10\2008 م 

 るヤعبدال ヶヤع ゆΑホعبدالر るمΑヤح  れゅبゅヰدة لالتゅالمض るΑヱض ااداバر بΑثゅت
ترヱدるΑ عヴヤ بバض جヱائゆ عمل Αビر ااس

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ05\11\2008 م 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (2121 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(1002-1002لثゅلث)الجزء ا

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

الكヱ ヴヤالピشゅء المخゅطヶ لヤمバدة ヱتداخるヤ مع 
 الرمゅن

تュΑΑボ ااداء ااホتصゅدヱ ヵالمゅلヶ انتゅج  احمد عبده فرحゅن 
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶطن فボال ペΑヱتسヱ

 بゅلتركΑز عヴヤ مشرヱع انتゅج ヱتسペΑヱ الボطن

ヶمنΑ るد  الزراعゅتصホاا
ヱارشゅد 
ヶالزراع 

 19\11\2008 مゅجستΑر 

 ヶنゅبن ュاحمد غا ュΑشم  るΑزΑヤن اانجΑتピヤال ヶف るΑバطボمヱピال れゅالسم
 るΑربバالヱ- るΑمΑヤバراض التビلا るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ22\11\2008 دكت 

 Geometersاثر استخداュ برنゅمج  امゅنヶ عزヵ ابراهュΑ فتヱح 
skechpad れاΑヱالتح ュΑهゅヘم ゆゅاكتس ヶف

 الヰندسるΑ لدى تامΑذ الصフ التゅسع 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

 れゅΑضゅΑالر 

 29\11\2008 مゅجستΑر 

النص الكヱمΑدヵ فヶ مسرحるΑ بピمゅلヱΑن  منゅل ΑحヴΑ عبدالصمد الヱزΑر
 ヱردشゅلبرن- るヤΑヤتح るدراس 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ01\12\2008 م 

تュΑヱボ كتゆゅ النحヱ ヱالصرフ لヤصフ ااヱل  احاュ د د احمد شرف الدΑن
 الثゅنヵヱ فヶ الجمヱヰرΑه الΑمنΑه 

ヶمنΑ هΑء-التربゅバصن  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس الピヤه 

 الバربΑه

 03\12\2008 مゅجستΑر 

الバاホه بΑن اتゅボن تاヱة الボران الكرュΑ  عヶヤ عبده عヶヤ مشدヱد
れراゅヰى اداء مヱمستヱ  ه لدىΑرヰراءه الجボال

 ヶسゅمن ااسゅالث フذ الصΑتام 

ヶمنΑ  ءゅバه صنΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس الピヤه 

 الバربΑه 

 03\12\2008 مゅجستΑر 

 ヶヤاسع الخヱسف عبدالヱΑ ذكرى  ヶف れحل المشكا ヴヤع ュئゅホ مجゅبرن るΑلゅバف
 れゅلبゅرفه لدى طバراء المヱゅم れراゅヰه مΑتنم

 バز الصフ التゅسع ااسゅسヶ فヶ مدΑنる ت

ヶمنΑ  ءゅバه صنΑس  التربヘالن ュヤع
 ヵヱالترب 

 04\12\2008 مゅجستΑر 

 ゆلゅد غΑゅホ لد دゅاحمد خ  るΑヤبゅボت るرنゅボم るاصل :دراسヱل التゅバاف
لヤسمれゅ التركΑبΑه ヱاادالΑه فヶ الピヤتΑن 

 الバربΑه ヱاانجΑヤزΑه 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑزΑヤه اانجピヤر  الΑجستゅ17\12\2008 م 

دراسる مゅボرنه لتほثΑر تれゅボΑヤバ المدرسΑن  مるΑ فΑصل احمد صゅلح الشمΑرヵ س
 れداヱه لمسΑئゅヰه النピΑشكل الص ヴヤه عΑنΑالب
-طヤبる المستヱى الثゅلث ホسュ الピヤه اانجΑヤزΑه 

 جゅمるバ صنゅバء -كるΑヤ التربΑه صنゅバء 

ヶمنΑ  ءゅバه صنΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس الピヤه 
 اانجΑヤزΑه 

 17\12\2008 مゅجستΑر 

كرΑمه ادرΑس عبدالجبゅر ヱホجه 
 نظر 

 るبヤراءه الحره لدى  طボط الゅنش ュΑヱボت
 المرحヤه الثゅنΑヱه فヶ الجمヱヰرΑه الΑمنΑه 

ヶمنΑ  ءゅバه صنΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس الピヤه 

 18\12\2008 مゅجستΑر 
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 الバربΑه 
تュΑヱボ الكるΑゅヘ الداخるΑヤ بكれゅΑヤ التربるΑ بجゅمるバ  حゅتュ سعد د حسن 

 صنゅバء 
ヶمنΑ ء اゅバه صنΑاادارة  لترب

ヱالتخطΑط 
ヵヱالترب 

 18\12\2008 مゅجستΑر 

ヵد ااغبرΑارث سعヱامل عبدال  ュستخداゅمل بゅالتكヱ ضلゅヘس التΑاثر تدر
るΑنゅΑالب るسبゅالحGraphics 

calculetor ىヱالمست るبヤل طΑتحص ヶف
 ヱنح  ュヰتゅهゅاتجヱ るΑالترب るΑヤل كヱاا

れゅΑضゅΑالر 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
درΑس ت

れゅΑضゅΑالر 

 20\12\2008 مゅجستΑر 

اثر اانشطる ااستكشゅفるΑ المヱجるヰ فヶ  عبده صゅلح محسن محسن بヱヰث
 ヶف ヶسゅسع ااسゅالت フذه الصΑل تامΑتحص

ゅهヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ るندسヰال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ベطرヱ هجゅمن
تدرΑس 

れゅΑضゅΑالر 

 21\12\2008 مゅجستΑر 

ヶنゅاحمد الشرم るヤد عبدال ヶヤع  るئΑء هゅلدى اعض ヶمヤバالبحث ال れゅホヱバم
 التدرΑس بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑاادارة  الترب
ヱالتخطΑط 

ヵヱالترب 

 21\12\2008 مゅجستΑر 

اثر استخداュ الヱثるボΑ التゅرΑخるΑ عヶヤ تحصΑل  جمるヤΑ عヶヤ عثمゅن د
 るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅسع اسゅالت フالص るبヤط

 るΑمنΑال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ベطرヱ هجゅمن 
 れゅالدراس
 るΑعゅااجتم 

 25\12\2008 مゅجستΑر 

ヵرゅتヰد د ال るامن  るΑمنΑال るΑاヱالر ヶار فヱالح れゅΑنボت ヶمنΑ れゅピヤال  るΑربバال るピヤال
るالترجمヱ 

 25\12\2008 مゅجستΑر 

るد سام ヶヤع ヶヤع るヤف الΑض  ュΑران الكرボال ヶف るظヤピالヱ ظ الشدةゅヘال-
るΑعヱضヱم るدراس 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑا الترب るمヱヤعヱ رانボر  لΑجستゅ27\12\2008 م 

 ヶشΑد عبده الحبΑعبدالرحمن ز  るΑヤك ヶف るΑربバال るピヤال ュسホ るبヤن طゅボمدى ات
 るΑヱالنح れراゅヰمヤء لゅバصن るバمゅبج るΑالترب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدرヱ هجゅمن
 るΑربバال るピヤال 

 30\12\2008 مゅجستΑر 

ヶمصヤكر د محسن د الゅش ゅشب ヶن فゅنヘرة الヱس صΑヱمس جΑلج るب-
 るΑرヱكرة المحヘヤل るدارس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ30\12\2008 م 

ヵاحمد حسن الحراز ヶヤع るΑمゅس  るحبゅالمص るΑヘالاص るاانشط るرسゅع ممホاヱ
 るالثاث フヱヘالص ヶف るΑااسام るΑدة التربゅالم

ヶسゅااس ュΑヤバرة من التΑااخ 

ヶمنΑ صن るΑءالتربゅバ  ベطرヱ هجゅمن
 るΑس التربΑتدر

 るΑااسام 

 31\12\2008 مゅجستΑر 

 るヤلح الجゅد ص ヶヤى عヱボت  るثΑالحد るΑمヤバئل الゅسヱلゅب ゆالنس れゅاثب-ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑرن الشرゅボالم るボヘر  الΑجستゅ31\12\2008 م 
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るرنゅボم るدراس 
نる دراسヱ るبゅئるΑ عن حمヴ الضنポ فヶ مدΑ عبدالنゅصر العزヵ عبدالحペ راجح

 الراهده محゅفظる تバز
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ31\12\2008 م 

 

  

 


