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ゆلゅالط ュاس るلゅالرس るΑالجنس るΑヤالتخصص الك るΑمヤالع るالدرج るشホゅخ المنΑرゅت 
عヶヤ عبدالゅボدر عヶヤ احمد 

 عبゅس 
 ヶسゅسع ااسゅالت フذ الصΑن تامΑمدى تمك
من مゅヰراれ السرعヱ るالュヰヘ فヶ الボراءة 

 るمتゅالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  るΑربバال るピヤس الΑتدرヱ هجゅر  منΑجستゅ01\01\2009 م 

ヶヤصヘر احمد الΑد صغヱمحم  るヤالمراح るبヤلط るالازم ュΑボافر الヱمدى ت
 ュヰΑヤرة عボراءة المボال ゆكت ヶف るΑヱنゅالث 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  るピヤس الΑتدر ペΑطرヱ هجゅمن
るΑربバال 

 01\01\2009 مゅجستΑر 

تطΑヱر مصゅدر تمΑヱل التュΑヤバ الュゅバ  فゅئز نゅصر عヶヤ مجゅهد 
 れゅهゅء ااتجヱض ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب

 الゅバلمるΑ المゅバصرة

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اادارةΑجستゅ03\01\2009 م 

 ュئゅحسن غ ヶヤهمدان ع
ヵرヱالمنص 

 ヴヤاثره عヱ ヶヤبボال フرバال るΑسゅΑة السゅΑالح
-∼6∝0-0289\-0922فヶ الΑمن 

 هـ∼√00

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 03\01\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

ヶنゅالسنب ヶヤبر عゅس جゅنΑا  るホعاヱ るヘΑطボن من الΑعヱلن るΑئΑالب るراثヱال
 ذلポ بゅلピز ヱالحヱΑى

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ03\01\2009 م 

دヱر مدΑنゅホ るدش فヶ الصراع بΑن بヤدان  د اسمゅعΑل د صゅلح 
 ヶنゅالث フخال اان ュΑدボال ヶاادن ベالشر

ュ.ベ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 04\01\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

 ヶヤلح عゅص るヤئزة عبدالゅف
 ヶمΑالر 

 ヶف るΑلヱالد れゅر المنظمヱد ベヱボالح ュدع
 السゅΑسるΑ فヶ الΑمن

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر  الΑجستゅ07\01\2009 م 

 ヵدヰم ヴヤن عΑحس ュصدا
 الظاع 

الصヱر اادبるΑ فヶ رヱاるΑ اヱاد ヱمحبヱن 
 لヤمぼلフ دヵ اتش لヱرانس

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ07\01\2009 م 

فؤاد حسΑن الصゅلحヶ احمد 
 ヶلحゅالص 

تュΑヱボ اداء مュヤバ الるピヤ الバربるΑ فヶ تدرΑس 
 れゅΑゅヘء الكヱض ヶف るビالباヱ ゆاادا

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るل るالازم 

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

 08\01\2009 مゅجستΑر 

 ヶヤء احمد عゅسن ヶتΑヱالت ( من フヱヘصヤل ュヱヤバال ゆل كتΑヤ2.8تح ヶف)
ヶر ااسامヱء المنظヱض 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ08\01\2009 م 

ヵزヰالمن るط ヶヤع るヤعبدال るلゅص るΑرΑمد れゅحسن ヵادヱ راヱヤف るدراس-
 るΑمنΑال るΑرヱヰز الجمバت るفظゅمح 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ13\01\2009 م 
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منヴ عبدالるヤ د د 
 ヶمゅヰالت 

اتجゅه الصنゅعる الدヱائるΑ فヶ الΑمن فヶ مجゅل 
るلヱヘالطヱ るمヱاام 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر  عΑجستゅ14\01\2009 م 

 ヵخذゅالم ヶヤع ュشゅخ  د هΑشヤل るΑヱد التربヱヰالج- ヶヤع るヤعبدال
 ヶمΑالحك 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ22\01\2009 م 

ヶヤعبده ع ヵدヰعا م  れゅلمركب ヶئゅΑمΑالك ヶئヱط الضゅالنش るدراس
 ベヱف フΑز الطゅヰج ュستخداゅن بΑتكゅالك

ヶالمرئヱ ヶسجヘالبن 

ヶホعرا ュヱヤバء الゅΑمΑر  الكΑجستゅ22\01\2009 م 

عヶヤ  عبدالるヤ د لطف 
ヶنΑالسم 

مバدل انتشゅر فΑرヱس الكبد نヱع 
(ヶجG ゆゅヰالت るالمزامن れاゅن الحΑب)

 ヴن مرضΑب ポكذلヱ جヱ ゆ ヶسヱرΑヘالكبد ال
-فΑرヱس الヱバز المنゅعヶ البشرىヶ بصنゅバء

 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ24\01\2009 م 

 ゆلゅغ ヶヤد ع ペلゅالخ るام
 المرصد

 ヶف ヶمنΑعند ابن فاح ال ヵヱل النحΑヤバالت
ヱالنح ヶف ヶنピالم るبゅكت 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ24\01\2009 م 

خΑرالるヤ عبدالكرゅΑ ュΑسΑن 
 ヴΑحΑ 

 るΑヤز ااضداد المصΑترك
(ヱنlgG.lgM.lgA ءゅن ااصحΑピلゅن البΑب)

 فヶ مدΑنる صنゅバء الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ25\01\2009 م 

تحضΑر ヱدراسる السポヱヤ الحرارゅΑ  ヵسمΑن مسعد سعΑد جمΑل
 るنسゅر متجΑピال れゅض المركبバب れゅلمتراكب

 るΑئゅالثن るボヤالح 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑر  الكΑجستゅ26\01\2009 م 

 るヤعبدال ヴΑحΑ るヤلد عبدالゅخ
ヶالبعدان 

 るبゅااستج れゅنヱض مكバب ヴヤع れゅボر الΑثゅت
 るنΑمد ヶف れゅボヤن لΑピضゅعند الم るΑعゅالمن

 الΑمن-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26\01\2009 م 

 ヶعمر د النشم ヶヤع  ヶل فゅヘن ااطΑب れゅئゅلانت るالمسبب ゅΑرΑالبكت
 الΑمن-مدΑن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26\01\2009 م 

 るجمع ベدゅن عبدالصヱدΑز  れراヱمكヤل るΑヱΑالح フΑرヰالتヱ رゅدل انتشバم
السبحる المحるヤヤ لヤدュ نヱع بΑتゅ بΑن مرض 

 るنΑمد ヶف ペヤالح ゆゅヰدةالتΑالحد 

ヶホعرا るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\01\2009 م 

بΑن EفΑرヱس التゆゅヰ الكبد من النمط  احمد عبدالるヤ منصヱر احمد
 الΑمن  -النسゅء الحヱامل فヶ تバز 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\01\2009 م 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (0101 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(9009-9002)الثゅنヶالجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

تュΑヱボ اداء مヤバمヶ الるピヤ الバربるΑ فヶ الحるボヤ  د عبدالるヤ عبدالるヤ معΑض
ااخΑرة من التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ ضヱء 

 ュヰل るالازم るΑالتخصص れゅΑゅヘالك 

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

 31\01\2009 مゅجستΑر 

مヱاهゆ سعΑد سゅلュ سعΑد 
 ュΑحكゅب 

 れゅالمكتئب ヶف ヶバالجم ヶسヘاج النバاثر ال
ゅΑسヘن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 03\02\2009 مゅجستΑر  عュヤ النヘس

ュلゅاحمد س ュلゅدة  صاح سΑالحد るنΑالمد ヶال るΑヤجرة الداخヰال-
ゅヰراتゅΑت-ゅヰئصゅخص ゅヰبゅرة -اسبゅاث- るدراس

 るΑヤΑヤتح るΑرافピج 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر  الجΑجستゅ04\02\2009 م 

 ヶجゅد محسن احمد نヱحم
ヵالزكر 

مصゅدر التبΑゅن فヶ اداء مゅشるΑ الヱヰلشتΑゅن 
 فرΑزゅΑن  المربゅه تحれ ظرフヱ الحدΑدة

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر  اانتΑجستゅ04\02\2009 م 

 ヴمثن ヶヤصل د عΑصر فゅن
ヶدحヱالد 

اارض ヱالسヤطる فヶ الΑمن المゅバصر 
02∝8-0202ュ- るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 07\02\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

عΑسヴ احمد عヶヤ ال خΑヤل 
ヶخΑالش 

 れゅΑゅヘر الكΑافヱمدى ت ヶمヤバلدى م るΑمヤバالت
 るكヤلمゅب るΑاابتدائ るヤلمرحゅب るΑزΑヤاانج るピヤال

 るΑدヱバالس るΑربバال 

ヵدヱバء سゅバصن るΑالترب  るピヤس الΑتدرヱ ベطرヱ هجゅمن
るΑزΑヤاانج 

 09\02\2009 مゅجستΑر 

 ュΑشر ヶヤدة د عゅغ  ヶرائヱالヱ ヵرヰالمظ フΑصヱض التバلب
 ュستخداゅمن بΑال ヶر فゅل الحヘヤヘال フゅاصن

 るΑتゅΑالح れゅΑنゅامك 

ヶمنΑ るالزراع れゅبゅピالヱ نΑتゅر  البسΑجستゅ10\02\2009 م 

 ヶر محسن احمد العزانヱان ヶربバال ヱالنح ヶل فヱااص ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ11\02\2009 دكت 
مرヱان د احمد رشدا 

ヵرΑالشم 
 れΑدة زヱامل جヱعヱ ヶئゅΑمΑالك ゆΑالترك
 るΑرヱヰلجمゅا بヱااكثر تدا ヶتゅالطبخ النب

るΑمنΑال 

ヶمنΑ るالزراع るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر  عΑجستゅ14\02\2009 م 

ヶنゅΑالضب ヴΑحΑ ヶヤع ヴمن  れゅنゅلامتح ヶバااثر الرج ヴヤع るمゅバال
 フالص ヶس فΑالتدر- フصヤل るلゅح るدراس

 الثゅنヶ عشر فヶ مدΑنる صنゅバء

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

 16\02\2009 مゅجستΑر 

احمد د احمد صゅلح 
ヵكرゅالب 

 ヶرة الゅشゅب るΑزΑヤاانج るピヤال ヶヘالسبك れاヱاد
 كヤمれゅ خطゅبるΑ شΑヰرة 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ17\02\2009 م 

 ュن محمج ساゅر نعمΑبش  るΑヤالمح るΑراثヱالطرز ال るبゅاستج
ヵヱゅمΑد الكΑتسمヤل ュطゅمن الطم るالمستنبطヱ 

ヶمنΑ るالزراع れゅبゅピالヱ نΑتゅر  البسΑجستゅ17\02\2009 م 

 17\02\2009 مゅجستΑر  るΑゅホヱ النبれゅ الزراعΑ るمنヶتゅثΑر التピذるΑ بمكماれ حبゆヱ الゅボヤح غゅلゆ انヱر عبدالヱاسع احمد 
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ヵطرボسل  المバط نحل الゅنش ヴヤع ペΑالرحヱ 
عبدالبゅرヵ عبدالجΑヤل د 

 ヶجゅن 
 ヵرヱヘسヱヘد الΑر التسمΑثゅت ヴヤع ヶسゅتヱالبヱ

الحゅصل ヱمكヱنゅتヱ るنسبる الزれΑ فヶ بバض 
 اصنフゅ الحبる السヱداء

ヶمنΑ るالزراع れゅبゅピالヱ نΑتゅر  البسΑجستゅ18\02\2009 م 

ゅΑسمΑن د احمد احمد 
ヶمΑالح 

 るΑاヱر ヶف れراゅバلاست るΑヱピل るدراس
ヵاヱمنجΑヰالبحر لヱ زヱجバال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ18\02\2009 م 

د صゅلح عبده مヰدى 
 الحشΑبرى 

تحΑヤل كتゆ الرゅΑضれゅΑ لヤصフヱヘ من 
 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバسع من التゅالت ヶبع الゅالس

 NCTMالΑمن فヶ ضヱء مΑΑゅバر

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 れゅΑضゅΑالر 

 18\02\2009 مゅجستΑر 

 ヶجゅن るヤعبده عبدال
 الضرΑس

 ヶتبئ ヴヤامل المثرة عヱバض الバب るدراس
التゅボنれゅ الزراعるΑ المستحدثる لمحصヱل 
 ヶف るΑالزراع れゅمヱヤバدر المゅمصヱ محボال

 ゅホعヶ الحボل ヱجヰران

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅارشヱ دゅتصホر  ااΑجستゅ21\02\2009 م 

تボنれゅΑ التصمΑمれゅ الحدΑثる لنظュ الرヵ  احمد د احمد ゅホسュ المؤΑد
ヶボヤالح 

ヶمنΑ るالزراع  るΑالزراع るندسヰر  الΑجستゅ22\02\2009 م 

مدى انتشゅر امراض الピدة الدرるΑホ ذاتるΑ  جمるヤΑ د مصヤح الحدΑد
 ュن بتضخΑبゅن المصΑΑمنΑال ヶف るعゅالمن

るΑホدة الدرピال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ24\02\2009 م 

 ヶヤع ュسゅホ لمرض  عبده احمد るボالمراف るΑدバالم ゅΑرΑالبكت フراバاست
 ヴض المرضバعند ب るΑدヤالج ゅΑئゅشمヤال

 الΑمنΑΑن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ25\02\2009 م 

 ヶヤاحمد ع れبゅطال ث  ヴمنح ペفヱ ュヱヤバس الΑاثر تدر るΑنボالتヱ ュヤバال
فヶ تنمるΑ التヘكΑر اابداعヶ لدى تامΑذ 

 ヶسゅبع ااسゅالس フالص- るصمゅバال るنゅمゅب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ26\02\2009 م 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ سΑد ホطヱ ゆمنヰجる فヶ الΑボバدة  مゅجد د عヶヤ احمد 
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ28\02\2009 دكت 

عبدالخゅلペ عΑ ヶヤحヴΑ سعد 
ヶئゅΑالضب 

 ゆط るبヤلط るΑزΑヤاانج るピヤج الヰر منΑヱتط
 るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶن فゅااسن 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ28\02\2009 دكت 

 ヶヤن د عゅطヤس るΑزヱف
 الشΑゅف 

 れゅبゅكت ヶف るバئゅالش るΑヱء النحゅااخط
 ュΑヤバالت るヤمن مرح るلثゅالث るボヤالح れذاΑمヤت

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

 03\03\2009 مゅجستΑر 
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 ヶسゅااس 
 るヤدر عبدالゅボد عبدالヰف

 الヰتゅر
 ヶكر ااسامヘال ヶل فボالنヱ لボバال るΑجدل ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ04\03\2009 م 

الヱسゅئل التΑ ヶجゆ اتبゅعゅヰ لتطΑヱر كゅヘءة  فゅرس عبدالるヤ جسゅر 
 ヶف るΑرنسヘال るピヤال ゆعند طا ゆطゅالتخ

 れゅピヤال るΑヤك 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 るΑرنسヘال るピヤر  الΑجستゅ07\03\2009 م 

عبدالヱلヶ حゅزュ د ردمゅن 
ヵرΑالشم 

 るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅΑث السΑالتحد
るΑمنΑمن 9000-6∝02ال るΑヤΑヤتح るدراس,ュ

ヶجヱلヱΑسヱر سヱمنظ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 08\03\2009 مゅجستΑر  عュヤ ااجتمゅع

 ヶヤΑボال ヶヤع ュحزا ヶヤد ع  ヵذヱ ゅسب ポヱヤعصر م ヶمن فΑدان الΑر
れمنΑヱ れヱحضرمヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 11\03\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

اثر استخداュ استراتΑجる المنظمれゅ المتボدمる  د احمد نゅصر هطΑف
 るヤالمرح るبヤط ゆゅاكتس ヶف ヱس النحΑلتدر

るΑヱالنح ュΑهゅヘمヤل るΑヱنゅالث 

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

 12\03\2009 مゅجستΑر 

 ヴΑحΑ ヴΑحΑ احمد ベاشرا
 راصع 

 るبゅاصゅب ゅヰطゅارتبヱ ةゅΑط الحヱピض ポادرا
 ヵهرヱالج ュط الدピع ضゅヘرتゅب 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 15\03\2009 مゅجستΑر  عュヤ النヘس

منヰج ابن هشュゅ فヶ دراسる الجمるヤ فヶ كتヱ  ゆゅزΑرة احمد عヶヤ كرΑش 
ゆΑبヤال ヶヤピم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ18\03\2009 م 

 ュف د احمد الصΑطヤعبدال  るΑتنم ヶف るΑبヱسゅة الحゅكゅالمح ュاثر استخدا
 るبヤلدى ط るΑزئヘئل الゅراة حل المسゅヰم

 ュヰتゅهゅاتجヱ ヵヱنゅث ヶنゅءالثゅΑزΑヘدة الゅم ヱنح 

ヵدヱバء سゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ22\03\2009 م 

د نゅصر بن شجゅع 
ヶΑالعت ヶبヤΑالدغ 

 ヱنح るΑدヱバالس れゅバمゅالج ゆطا れゅهゅاتج
تュΑヤバ المختヤط ヱاホع الحゅضر ヱاحتمゅل 

 المستボبل

ヵدヱバس  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 26\03\2009 مゅجستΑر  عュヤ ااجتمゅع

 ヶسف عبدالمغنヱΑ رゅافتخ
ヶボΑد العرΑسع 

 るΑزΑヤاانج るピヤال るبヤة طぼゅヘن كΑب るホاバال
 ヵزΑヤاانج るピヤال ュسホ るبヤلط れر الذاΑدボتヱ-

 كるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

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

 28\03\2009 مゅجستΑر 

مرヱة غسゅن الヱاعヶ الشΑخ 
 حمدヱن

اثر تدرΑس الヱボاعد اانجΑヤزるΑ من خال 
 انشطる التヱصل فヶ الجゅمるバ صنゅバء

ヵرヱء سゅバصن るΑالترب  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 るΑزΑヤاانج 

 29\03\2009 مゅجستΑر 

 05\04\2009 مゅجستΑر  اصヱل التربるΑ التربるΑ صنゅバء ΑمنヱヶالヱظるヘΑ لطاゆ الطمヱحれゅ التΑヤバمるΑ  عبدالゅボدر حسΑن ΑحヴΑ سند
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 るنゅمゅب ュゅتΑر ااヱبد るΑヱنゅالث るヤالمرح
るصمゅバال 

سمΑحる عبدالるヤ حسΑن 
 ااكヱع

انتشゅر فΑرヱس التゆゅヰ الكبد)د(بΑن المرض 
 ヶالكبد ف ゆゅヰس التヱرΑヘل ゅΑヤن مصΑΑبゅجΑاا

 صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ08\04\2009 م 

 るヤرالゅج ヴΑحΑ دل دゅع  るΑرヱヰالجم ヶل فゅヘض ااطゅΑج رヰمن ュΑヱボت
 るΑااسام ゆء ااداヱض ヶف るΑمنΑال 

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

 09\04\2009 مゅجستΑر 

ヵدヰالم ヶヤع るヤعبدال るجΑخد  るピヤال るبヤلدى ط ヶظヘヤال ュالتاز るΑゅヘك
 るΑالترب れゅΑヤك ヶف るΑزΑヤاانج- るバمゅج

 るピヤال ヶف ュヰءتゅヘبك ゅヰتホعاヱ ءゅバصن
 るΑزΑヤاانج 

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

 12\04\2009 مゅجستΑر 

احمد نヱال ΑحヴΑ عبدالصمد 
 الヱزΑر 

 るピヤال ヶءة فゅヘلكゅب ゅヰتホعاヱ ュΑヤバالت ゆΑلゅاس
 るΑزΑヤاانج るピヤال るبヤلدى ط るΑزΑヤاانج

 المستヱى الجゅمヶバ فヶ الΑمن 

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

 13\04\2009 مゅجستΑر 

فヱزヵ عبدالعزΑز د 
 شمسゅن 

 ヶヤر المصゅدل اانتشバر مゅطヘاضداد ال
 البرعمヶ بΑن الΑمنΑΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ13\04\2009 م 

برنゅمج تدرΑبヶ مボترح لمヤバمヶ الボران  غゅلゆ حمヱد د عゅمر 
 るنゅمゅب るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف るمヱヤعヱ ュΑالكر

 るΑبΑالتدر ュヰتゅجゅΑاحت るصمゅバال 

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

 15\04\2009 مゅجستΑر 

الحゅΑة الヤバمるΑ فヶ الجند فヶ الボرن ااヱل  عヶヤ مسعد احمد ゅホئد 
ヵجرヰال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 16\04\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

 ヶヤع ゆゅهヱح عبدالゅسم
 عبده 

ュヤバمج اعداد مゅبرن ュΑヱボت  ヶف るΑربバال るピヤال
كるΑヤ التربるΑ بجゅمるバ صنゅバء فヶ ضヱء 

るヤمゅدة الشヱر الجΑΑゅバم 

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

 16\04\2009 مゅجستΑر 

لبゅΑΑعبدالるヤ نゅجヶ صゅلح 
 دمゅج

 ュΑدボمن الΑال ヶف るΑصل الزراعゅالمح- るدرس
るΑخΑرゅت 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 20\04\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

عبدالمنعゅΑ ュسΑن عبده 
ヶالشرجب 

 ヶف ヶانボسバفظ ابن حجر الゅاراء الح
 ヶرتヱلس ヵرゅر من خال فتح البΑسヘالت

 るدراسヱ رة جمعボالبヱ るتحゅヘال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ20\04\2009 م 

 22\04\2009 دكتヱراة الるピヤ اانجΑヤزるΑ الΑ れゅピヤمنヶتدرΑس  ヱホعد الるピヤ فヶ المدرسる الثゅنるΑヱ  مرヱΑ ュΑسف د عبده عبد
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 るΑمنΑال- るΑمΑΑボتヱ るΑヤΑヤتح るدراس 
ヶد العنس ヶヤدعヱحم るنΑض  بثバدرة بボل るΑヤمバم るدة دراسΑالجد るΑヱاادا

ヶビゅء الدمゅشピال ベااخترا 
ヶمنΑ るدلΑالص れゅΑر  الصدائΑجستゅ22\04\2009 م 

النتطΑمれゅ الバسكرるΑ فヶ ممゅلポ الバرゆ  جゅヰΑن احمد عبدالるヤ مゅΑس 
 ゅرهヱدヱ )البتراء تدمر الحضر( るΑلゅالشم

 فヶ مヱゅボمる ااطمゅع 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 23\04\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

ゅΑホس الضヱピط النヘسるΑ لヤطヤبる المتزヱجΑن  نبΑل د عبده ゅホئد 
 るΑالترب るΑヤك ヶء-فゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ23\04\2009 م 

 るΑعا ヶヤلح عゅد ص ベزدヘالヱ رΑئض جرゅボن- るΑبヱヤاس るدراس ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ25\04\2009 دكت 
مゅرΑنゅ عبدالるヤ احمد بكΑر 

 السゅボف 
 ヶف るΑبバالش れゅΑゅالحك るΑبن るدراس

るΑربバالヱ るΑزΑヤاانج 
ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ28\04\2009 م 

 ヴΑحΑ るヤرالゅج ヶヤن عゅسن
 الヰمΑس 

المسヱぼلるΑ المدنるΑ لボヤضゅة فゅホ ヶنヱن 
ヶمنΑال れゅバالمراف-るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر  الΑجستゅ29\04\2009 م 

 るヤعبدال るヤعبدال ペلゅالخ るام
 جبゅره

 るس الحصبヱرΑر فゅدل انتشバن مΑب るΑنゅاام
 るفظゅبمح ゆゅسن اانج ヶف ヶاتヱヤء الゅالنس

れΑヱمن  -المحΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ29\04\2009 م 

الヱバامل المヱثرة فヶ المバدل التراكمヶ   مبرポヱ احمد احمد جمΑل
 るΑالترب るΑヤبك るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ ヶجΑلخر

 صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ03\05\2009 م 

 るヤن د عبدالΑسゅΑ るヤΑزا  نبヱجنヱرΑنس اヱدمΑالس ヴヤع れゅدراس
 ヶف るΑسΑالرئ れゅΑヘالمستش ヶالمنتشرة ف

 الΑمن-مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ06\05\2009 م 

 ヶヤع ゆゅهヱفؤاد عبدال
ヶمゅالش 

 ヴΑحΑ ュゅامゅب るΑنゅثمバاادارة ال るホعا
 ュ√020-0202هـ0662-0969

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 07\05\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

احمد حسΑن صゅلح  حسΑن 
 المطΑع

 るボヤحヤل るΑربバال るピヤال ゆكت るヤاسئ ュΑヱボت
ااخΑرة من التュヤバ ااسゅسヶ فヶ ضヱء 

 مΑΑゅバر الجΑد

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

 07\05\2009 مゅجستΑر 

دراسる بバض الヱバامل المぼثرة عヴヤ تبئヶ  احمد حΑدر فゅرع عبده
مدΑرるΑ -البれヱΑ المحمるΑ بمنطるボ الصΑバد 

 محゅفظる صバدة -سحゅر 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅارشヱ دゅتصホر  ااΑجستゅ09\05\2009 م 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (0101 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(9009-9002)الثゅنヶالجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 ヶئد الشرفゅホ ذكرى د  ヶء اارضゅطピر الΑピلت るΑنゅد المكゅバااب
 るصمゅバال るنゅام 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر  الجΑجستゅ10\05\2009 م 

ポرゅن مبΑلمゅس ポرゅمب  ゆالكت ヶرة ااخر فヱص るΑمنΑال るΑالمدرس-
 ュΑヤバالت ヶتヤمرح ヶخ فΑرゅدة التゅم ゆكت

ヵヱنゅالثヱ ヶسゅااس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 11\05\2009 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

عبدالساュ عبدالخゅلペ صゅلح 
ヵدΑخ الربΑش 

 るثΑالحد るΑربバد الΑصボال ヶف ゆئゅピالنص ال ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ12\05\2009 م 

سΑمヱΑ طゅボΑ التشبるΑ فヶ كتゆゅ التشبれゅヰΑ من  د مرشد د مرشد الحゅج
اشゅバر اهل ااندلس ابヶ عبدالるヤ د بن 

 ヶنゅالكت 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ13\05\2009 م 

 ヶヤاحمد ع ヵدゅاحمد عب
ヶعΑالرب 

المشكاれ السヱヤكるΑ لدى ااطゅヘل فヶ دヱر 
 ااΑتュゅ بゅمゅنる الゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ13\05\2009 م 

جال عبدالرحمن فゅرع 
 るヤعبدال 

 るΑزمΑطع السゅボالم るدراس るΑسゅكバاان
 るヤΑالمس るボمنط ヶط فヘالن フゅاستكش

 محゅفظる حضرمれヱ الΑمن 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤر  عΑجستゅ13\05\2009 م 

 ュΑعبدالرح るヤد عبدال
ゆلゅغ 

 ヶヤمح المحボال フゅض اصنバن بΑتحسヱ ュΑΑボت
 るΑجゅاانت れゅヘصヤل 

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر  المحΑجستゅ20\05\2009 م 

 ュشر انعゅن ベع عبدالرزاΑدヱ  ペΑボتح ヶرة فヱدヱ フر الصرバس れمحددا
 ااستボرار ااホتصゅدヵ فヶ الΑمن

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج ヶد الزراعゅارشヱ دゅتصホر  ااΑجستゅ25\05\2009 م 

ヶボΑد العر ヶヤع るΑى افراز  منヱمست るن دراسΑكヱΑ9-اانترل ヶف
 ゅΑرسゅヰヤن من مرض البヱنゅバΑ نΑالمرض الذ

 ヱا)ヶئゅالب( ヶسヱرΑヘال ヵالكبد ゆゅヰالتゅب
 الΑمن-بدヱنる فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ25\05\2009 م 

خゅلد صゅلح د عヱض 
ヶالعزان 

 るΑヱد النحヱالحد ヶف フالخا ヶمنΑ れゅピヤال  るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ30\05\2009 دكت 

 るنΑطホ ヶヤع ヶヤاحمد ع ュゅヰن  الΑب るΑندヱピال るسヱボر اضداد المゅدل انتشバم
 النسゅء الحヱامل بمدΑن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30\05\2009 م 

 ヶمヤد د المع るヤΑنب  ゅΑرΑلبكتゅب るالمزمن るبゅن ااصΑب るホاバال
الحヤزヱنるΑ البヱابヱ るΑمバدل حدヱث مرض 

 الゆヤボ التゅجヶ فヶ صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ01\06\2009 م 
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دヱرるΑ  الゅヘئض فヶ تطΑヱر مجتمゅعれゅ  عبدالるヤ احمد حسΑن د
 るΑالمدار ゅΑボΑافر るدراس るΑلゅبل الراسمホゅم

ゅذجヱل نمゅمヱالص るرنゅボم るΑヤΑヤتح るΑعゅاجتم 

 ヶلゅمヱص  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 01\06\2009 مゅجستΑر  عュヤ ااجتمゅع

 ヵكرゅهر البゅط ペتゅهر عゅث  طゅابح ヶف るΑمنΑال るΑنゅس الرحمゅヘاان
اافゅضる المدنるΑ حヱل مسゅلる خペヤ افゅバل 

 الバبゅد

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ02\06\2009 م 

اكヱع عبدالるヤ عبدالるヤ د 
 ااكヱع 

مバدل انتشゅر التゆゅヰ المجゅرヵ البヱلΑビ るΑر 
الحسヱس بΑن ااطゅヘل اانゅث فヶ مدارس 

 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02\06\2009 م 

 るヤعبدال ュشゅه  ヴΑحΑ るطمゅف
 ヶالذارح 

 フذ الصΑلدى تام ヶضゅΑصل الرヱالت
 るتホعاヱ ヶسゅااس ュΑヤバمن من التゅالث

ヶضゅΑل الرΑتحصヤب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03\06\2009 مゅجستΑر 

 ヶجゅد ن ュΑعبدالكر ュゅヰز المنتج من  الΑاكتم ゅتΑب ュΑانز フΑصヱت
 الΑمن-عزاれ بكتΑرるΑ طΑبる فヶ صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ06\06\2009 م 

ارヱى عヶヤ عبدالるヤ د 
ヶホヱالط 

 るΑااندلس れゅشحヱالم ヶف るΑنヘرة الヱالص-
من الボرن الخゅمس حتヴ الボرن السゅبع 

 ヵجرヰال 

ヶمنΑ れゅピヤال  るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ07\06\2009 دكن 

مصطヴヘ محمヱد صゅلح 
ヶسヱد الرΑسع 

 ヶااسام るボヘال ヶرة فゅااش ュゅاحك ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ08\06\2009 م 

ヵرゅヰحسن الش ヴΑحΑ ュصدا  れشراぼض مバب ヴヤع れゅボر الΑثゅت フئゅظヱ
 الكبد

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر  عΑجستゅ08\06\2009 م 

ابرار بنΑ れحヴΑ نゅصر 
ヶاجヱخ 

مدى تحペボ مΑΑゅバر الجヱدة فヶ محتヱى 
 ヶف ヵヱنゅلث الثゅالث フصヤء لゅΑااح ヶبゅكت

 るΑربバال るكヤالممヱ るΑمنΑال るΑرヱヰكل من الجم
るΑدヱバالس 

ヵدヱバء سゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ09\06\2009 م 

امΑرة عヶヤ احمد حسن 
ヵدヱالع 

  るمΑヤバالت るΑصصボال れゅΑゅالحك るΑنボر تΑثゅت
عヶヤ تطΑヱر المゅヰراれ الشるΑヰヘ لヤدراسΑن 
لるピヤ اانجΑヤزるΑ كるピヤ اجنبるΑ فヶ المستヱى 

 الجゅمヶバ فヶ الΑمن

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  るピヤتدربس ال ベطرヱ هجゅمن
るΑزΑヤاانج 

 10\06\2009 مゅجستΑر 

ヵمر محسن احمد الصبرゅع  ヶنゅالخبث البرك ゆاسヱر るΑجヱلヱΑجヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤراه عヱ10\06\2009 دكت 
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-ヱااحتمゅلるΑ ااホتصゅدるΑ فヶ حボل ذمゅر 
 ヶنゅمن-رداع البركΑال 

بΑن  BヱCمバدل انتشゅرفΑرヱس التゆゅヰ الكبد احاュ عヶヤ د اسعد
 ヴヤن عΑتمدバالم ヶاائحال ュر الدボمرض ف

 نボل الدュ فヶ مدΑنる صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ10\06\2009 م 

ヶطゅΑلح الخゅص ュد حزا  ュゅنظヤل るمゅバدى الゅالمب ヶااسام ヶسゅΑالس
 فヶ ضヱء سヱرة النسゅء

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ10\06\2009 م 

ابراهュΑ عبدالΑゅホ るヤد 
 درΑヱش 

 るΑئΑالب ゅヰتゅΑطバمヱ نゅسكヤل るΑنゅالمك るازنヱالم
- ゆا るفظゅمح ヶف るΑヱالتنم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر  الجΑجستゅ10\06\2009 م 

مヱسヴ عبدالゅボدر عبده احمد 
ヵرヘالمظ 

تュΑΑボ كゅヘءة التحدث بゅلるピヤ اانجΑヤزるΑ لدى 
 るΑヱنゅلمدراس الثゅب るΑزΑヤاانج るピヤال ヶمدرس

るصمゅバال るنゅمゅب 

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

 11\06\2009 مゅجستΑر 

 ヴΑحΑ ヶヤى دعヱار
 ヶنゅالغرب 

اثر برنゅمج مボترح فヶ تنمるΑ مゅヰراتゅلتحدث 
 ュΑヤバمس من التゅالخ フذ الصΑمヤلدى ت

 るصمゅバال るنゅام ヶف ヶسゅء-اسゅバصن 

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

 11\06\2009 مゅجستΑر 

بشرى عبدالرحمن راشد 
 ヶد العبس 

ヱاادΑبヱنΑكتΑن فヶ مرض 9-الΑヤبヱكΑヤن 
 ヱالسمنる 9السكرى النヱع 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ13\06\2009 م 

عゅئشる احمد عبده د 
 دعゅボن 

 るΑدゅتصホااヱ るΑعゅع عدن ااجتمゅضヱا
 るΑفゅボالثヱ02∝8-0268ュ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 15\06\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

 ゆلゅد احمد غΑسع るヤΑنب  るΑراطボمΑالد るالتنشئ ヶف るرالمدرسヱد
 るصمゅバال るنゅمゅب るΑسゅااس るヤذ المرحΑلتام-

 صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ15\06\2009 م 

اانجΑヤزるΑ المバزز برنゅمج تدرΑس الるピヤ  ابتسュゅ حسΑن فゅΑض
 るピヤال ュسホ るلゅح るدراس ゆヱسゅلحゅب

 るΑزΑヤاانج- れゅピヤال るΑヤك- ゆヱسゅمختبرالح-
 جゅمるバ صنゅバء

ヶホعرا れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ15\06\2009 دكت 

 16\06\2009 دكتヱراه الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる  الΑ れゅピヤمنヶ ردヱد ابن مゅلポ عヴヤ النحゅة مطΑع غゅئュ فゅرع
 ヶجゅد نΑعبدالحم ポヤمヤعبدال

 كرش
 ヶف ュヤسヱ るΑヤه عゅىヤص ヶعن النب れゅΑヱالمر
 ヶال フヰرة الكヱمن س ュΑران الكرボر الΑسヘت

れヱنكبバرة الヱس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ16\06\2009 م 
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فゅعるΑヤ استخداュ اسヱヤبΑن من اسゅلゆΑ طرるボΑ  فゅئزه عبدالるヤ مヰدى د
 フالص れゅلبゅل طΑتحص ヴヤع るشホゅالمن

 るΑااسام るΑدة التربゅم ヶف ヵヱنゅل الثヱاا 

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

 16\06\2009 مゅجستΑر 

بゅلتヱافペ الذكゅء ااجتمゅعヱ ヶعاホتる  امΑن د عبدالるヤ ااشヱل 
 ュΑヤバالت るヤل مرحゅヘلدى اط ヶعゅااجتم

 ااسゅسΑ ヶمدΑنる عمران

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ16\06\2009 م 

مطヰر منصヱر عثمゅن صゅلح 
 صヱفゅن

 ヶش فピال ヱنح るبヤالط れゅهゅن اتجΑب るホاバال
 ヶف ュヤバتヤل るΑرفバالم ュヰتΑバدافヱ れراゅااختب

 محゅفظる صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ17\06\2009 م 

ュسゅホ ن سعدゅن نعمゅشرح  عدن るΑالسن ゅΑゅطバالヱ るΑالدائل الشرع
ااحكュゅ الるΑヰボヘ تゅلフΑ الバامΑ るحヴΑ بن 
الحسΑن بن الゅボسュ دراسヱ るتحペΑボ من 

 るحヘ9∼0-0صるطヱمن المخط 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ17\06\2009 م 

اثر برنゅمج تدرΑبヶ مボترح فヶ تنمるΑ  اホبゅل د احمد جعヘر
 るالازم るΑالمختبر るΑヤمバال れراゅヰالم
 るΑヱنゅالث るヤلمرحゅء بゅΑااح ヶمヤバالم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ18\06\2009 م 

صنゅバء -التヱسع الحضرヵ امゅنる الゅバصمる  عヶヤ احمد د عヶヤ غزヱان
るΑالزراع ヶاارض ヴヤاثره عヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر  الجΑجستゅ18\06\2009 م 

ابراهΑ ュΑحヴΑ د حسن 
 Αホس

الヘرヱ ベالゅヰلポ المسゅلポ فヶ ذكر النゅجΑمن 
 ュسゅボن بن الΑبن الحس ヴΑحΑ ュゅلام.- るدراس

ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ22\06\2009 م 

ابتسュゅ عبゅد احمد حسن 
 الدرΑヱش

تゅثΑر الれゅボ كゅバمل عヶヤ مバدل حدヱث 
 التゆゅヰ الكبد المنゅعヶ بΑن المخزنΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ28\06\2009 م 

 ュسゅホ ヶヤعبدالرحمن ع
ヵدヱالس 

 るバΑالشر ヶدرة فヰالمヱ るمヱصバء المゅالدم
るΑااسام 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ29\06\2009 م 

 ヴصر د احمد مثنゅن
 ヶلعゅالط 

 ュبجرائ ュヰΑヤع ュヱلدى المحك れالذا ュヱヰヘم
 ヵالسجن المركز ヶن فΑدعヱالمヱ るヘヤمخت

 れراΑピض المتバبب るホعاヱ ءゅバبصن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 29\06\2009 مゅجستΑر  عュヤ النヘس

الヱالدヱ るΑالتحصΑل الバاるホ بΑن التربるΑ  كヤستゅن ابراهュΑ عزΑز
 るنゅمゅب るΑسゅااس るヤذ المرحΑلتام ヶالدراس

ヶホء عراゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ29\06\2009 م 
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 るصمゅバء-الゅバصن 
 ュلゅس るヤصر عبدالゅن ュΑر

ヶボلヱالع 
 るΑاヱر ヶف るΑالسخرヱ ءゅجヰヤل るΑدボن るدراس
مزرعる الحヱΑان لヤكゅتゆ اانجΑヤزヵ جヱر 

 اヱرヱبل

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ01\07\2009 م 

 01\07\2009 مゅجستΑر  اصヱل التربるΑ التربるΑ صنゅバء Αمنヶ الヘكر التربヵヱ عند مボداد ゅΑلجن رشゅد ゅホئد مヰدى احمد
 ヵدΑد الربヱحم るヤعبدال ゅر  رنΑثゅالتヱ ペΑヤالتخ ゅヘヤل سΑار ヶجヱلヱΑゅالب

 ゅヰاماحヱ るΑنΑض اامゅل ااحمΑلゅكسヱاヱدΑم 
ヶمنΑ るدلΑالص  るΑائヱء الدゅΑمΑر  الكΑجستゅ05\07\2009 م 

ヱفゅء د عبدالرحمن 
 ヶالمذحج 

التخヱ ペΑヤالتゅثΑر البヱΑゅلヱجヶ ارΑل 
سゅヘヤهΑدرازΑد ヱاヱكسゅلΑل ااحمゅض 

 ゅヰاماحヱ るΑنΑاام 

ヶمنΑ るدلΑالص  るΑائヱء الدゅΑمΑر  الكΑجستゅ05\07\2009 م 

ヵرホゅن د احمد المحゅمΑا  ュゅバرة اانヱس ヶج فゅالحج るビبا ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ05\07\2009 م 
ااسامるΑ تュΑヱボ اداء مشرفヶ التربるΑ  د د عبدالるヤ المصطゅع

 ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤمرحヤل
 ュヰل るالازم れゅΑゅヘء الكヱض 

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

 07\07\2009 مゅجستΑر 

 るヤدى عبدالヰم ヶヤد ع
 الشゅجع 

 るヤالمرح るبヤمن مدى تمكن ط るΑヱنゅالث
 ベヱبتذ ポذل るホعاヱ るΑビالبا ュΑهゅヘالم

 るΑص اادبヱالنص 

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

 09\07\2009 مゅجستΑر 

سゅمるΑ طる د عبدالعزΑز 
ヶاضヱالع 

 ュヤرر عボم ヶف るバالمتب ュΑヱボالت ゆΑلゅس
 るصمゅバال るنゅمゅب るΑヱنゅالث るヤمرحヤع لゅااجتم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدارس 

 09\07\2009 مゅجستΑر 

عبدالحمΑد احمد نゅصر 
ヵالمدر 

 れヱرلゅش るΑاヱلر ヶعヱضヱء المゅالبن るدراس
 ヶنتヱر-برΑن اΑج 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر  الΑجستゅ09\07\2009 م 

نمュΑ د عبدالرحمن 
ヶالمدحج 

ااستجゅبる المنゅعるΑ لゅボヤح التゆゅヰ الكبد 
البゅئヶ عند ااطゅヘل تحれ سن الゅバشرة من 

 الΑمن -الバمر فヶ 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11\07\2009 م 

ヵدヱلح العゅد ص ュاكرا  るالضم ゅΑرΑر بكتゅدل انتشバرة مΑالنظ
 ヶف れゅاع ااخرى من الضمヱاانヱ るΑヱالدم

 ااطバمる البحرるΑ فヶ الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ11\07\2009 م 

ヶبゅاحمد احمد الحب るヤس  عبدالヱرΑص المبكر لخمج فΑالتشخ
بヱاسطる -0الヱバزالمنゅعヶ البشرヵ النヱع 

ゆ عن المستضد フن √9الكشΑالمتبرع ヶف

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ12\07\2009 م 
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بゅلدュ سゅلبヶ النتΑجる اضداد هذا الΑヘرヱس 
 فヶ صنゅバء الΑمن

اΑسゅر عبدالعزΑز حسن د 
ヶمΑااد 

 れراヱن المكゅطΑد استΑتحد るΑدボバال
)مجمヱعゆ る( فヶ النسゅء الحヱامل Αビヱر 

 الΑمن-الحヱامل فヶ مدΑن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12\07\2009 م 

ヶボΑشر العرゅد ن ュΑر  れゅتゅض النبバلب れゅبヱد المكرゅمض るΑلゅバف
 الطبるΑ المختゅرة فヶ الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ13\07\2009 م 

اثر استخداュ نمヱذج بΑゅبヶ البنゅئヶ فヶ تバدΑل  ذكرى عヶヤ د الヘراص
التصヱراれ البدるヤΑ المゅدة الュヱヤバ لدى 

 ヶسゅمن ااسゅالث フالص れذاΑمヤت 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ13\07\2009 م 

 ヶヤد عΑلح سعゅص ゆلゅغ
 مطر 

 ゅاثرهヱ るΑدボالن るسゅΑاداء الس るΑヤΑヤتح るدراس
فヶ مΑزان المدفヱعれゅ فヶ الΑمن خال 

 ュ∝900-∼022الヘترة 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر  ااΑجستゅ14\07\2009 م 

الخمسمゅئる اるΑ من شゅفヶ الΑヤバل فヶ شرح  اΑمゅن عبدالるヤ حسΑن حجر 
 ヵد النجر るヤعبدال るامバヤل لΑالتنز-

ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ15\07\2009 دكت 

صヱرة الذاれ لدى المراهΑボن ヱعاホتゅヰ  نجゅة عمر حسن 
るΑبゅصバالヱ るΑطゅدى اانبسバبب 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 15\07\2009 مゅجستΑر  عュヤ النヘس

الボدرة عヴヤ حل بバض المشكاれ السكゅنるΑ  سمΑرة احمد د السدى 
 るΑعゅااجتم れゅΑلتحدゅب ゅヰتホعاヱ

ヱااホتصゅدるΑ لدى طヤبる الصフ الثゅلث 
 るصمゅバال るنゅمゅب ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدارس 

 16\07\2009 مゅجستΑر 

تدرΑس الるピヤ اانجΑヤزるΑ الطاゆ المرحるヤ  شرف عヶヤ د جゅبر شゅئع 
( るΑسゅااس√-∝ ヶف るΑمヱالمدارس الحك ヶف)

 دراسる مΑدانるΑ -الΑمن 

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

 16\07\2009 مゅجستΑر 

ΑحヴΑ عヶヤ د حسن 
 ヶالشرف 

 れゅعヱضヱر مゅاختب るΑرائボال るΑヤبゅボر الΑΑゅバم
صحるΑヘ كمゅدة ヱاるΑバホ لتدرΑس مゅدة الボراءة 

るΑヱنゅمن الثΑمدراس ال ヶف 

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

 16\07\2009 مゅجستΑر 

 ゆΑر الخطヰل د مطΑヤخ  るΑمΑدゅااك れداゅΑボヤل るΑنヰالم るΑع التنمホاヱ
بجゅمるバ صنゅバء فヶ ضヱء مدخل ادارة 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اادارةΑجستゅ18\07\2009 م 
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ヶバمゅالج ュΑヤバالت ヶف るヤمゅدة الشヱالج 
 18\07\2009 مゅجستΑر  الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる  الΑ れゅピヤمنヶ دراسる اسヱヤبるΑ -شバر بن ホاホس  ゅΑسر عبدالجبゅر سعΑد مكرد

بشΑر حمΑد عبده د 
 ヶدعヱヘال 

 れゅهج الدراسゅمن ヶن فゅاانس ベヱボح ュΑهゅヘم
 ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف れゅΑعゅااجتم

ゅヰذ لΑالتام ゆゅمدى اكتسヱ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدارس 

 18\07\2009 مゅجستΑر 

د عبدالるヤ حسΑن حسن 
ヵالنجد 

 18\07\2009 مゅجستΑر  الュヱヤバ السゅΑسるΑ التجゅرة ヱااホتصゅد Αمنヶ المشゅركる السゅΑسるΑ اسゅتذة جゅمるバ صنゅバء

عبدالるヤ بن محمヱد بن 
 ヱΑسف فجゅل

 ゆاعرا ヶف ヵヱالدرس النح ヶن ابΑران بボال
ヶبヤن الحΑالسمヱ ヵكبرバء الゅボالب 

ヵرヱس れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ19\07\2009 دكت 

عبدالヵヱボ عヶヤ صゅلح 
ヵرΑヘالع 

 20\07\2009 دكتヱراه الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる الΑ れゅピヤمنヶ الصراع فヶ المسرحるΑ النثرるΑ فヶ الΑمن 

شヶホヱ عبدالمجΑد عبده 
 ヱΑسف

 ヶف るΑاادار れداゅΑボاعداد ال れゅホヱバم
 るΑمنΑال るΑرヱヰن -الجمΑب るرنゅボم るدراس

 منظمれゅ اادارة الゅバمヱ るمنظمれゅ ااعمゅل 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر  الΑجستゅ20\07\2009 م 

اΑمゅن عبدالるヤ حسن احمد 
 مسゅعد

 フゅر الكشΑسヘت ヶف ヶرائボصص الボل الΑヱゅت
 االヱ れゅΑاابゅバد

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ21\07\2009 م 

انس بن محمヱد بن ヱΑسف 
 فجゅل 

 ヶالنص ف ポسゅتم ヶف ゅاثرهヱ るلゅااح
ヶرائボصص الボال 

ヵرヱس れゅピヤال  るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ22\07\2009 دكت 

د عبدالるヤ عヶヤ حسΑن 
ヶسمゅボال 

استخداュ استراتΑجるΑ بヱسنر فヶ تصحΑح 
التصヱراれ الخطゅ فヶ مボرر الكΑمゅΑء لدى 

 るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤط 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ23\07\2009 م 

 ヶجゅد ن ヶヤع ュΑعبدالكر
ヶبヰヤال 

 ヶاال ゆسゅالح ュستخداゅس ااماء بΑاثر تدر
 ヶسゅبع ااسゅالس フذ الصΑن تامゅボات ヶف

 المゅヰراれ ااماء

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

 23\07\2009 مゅجستΑر 

عبدالヵヱボ مكرد طゅرش 
 احمد 

 るΑالترب ゆمدى تضمن كت るΑااسام
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب

 لحベヱボ المراة

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

 25\07\2009 مゅجستΑر 

شمسゅن محمヱد حمヱد د 
 ヶنΑالحس 

 るΑجΑاسترات ュاثر استخدا ュヤバتヤسافن ل
 ヶنゅالث フالص るبヤط れゅهゅاتج ヶヤع ヶنヱゅバالت
 الثゅنヵヱ نحヱ تュヤバ الるピヤ اانجΑヤزるΑ فヶ الΑمن 

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

 25\07\2009 مゅجستΑر 
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 ヶبゅصヱد د الΑحم ヵالعز  るピヤال れرارボن مΑب るホاバال ヶف るΑربバال
المرحるヤ الثゅنヱ るΑヱمボرراれ ااعداد 
 れゅΑヤك ヶف ュヤバالم ゆلゅطヤل ヶالتخصص

 التربるΑ بجゅمるバ صنゅバء

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

 25\07\2009 مゅجستΑر 

 ヶヤد عヱلح محمゅد صゅرش
ヶانヱد الخΑسع 

 れراヱر المكゅدل انتشバم るΑالذهب るΑدヱボنバال
المヱゅボمる لمضゅد المΑثسΑヤΑن بΑن مرض 

 ヴヘمستش ヶف るنΑヤال るاانسجヱ دヤالج ゆゅヰالت
 ゆا るنΑرة بمدヱالث 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ25\07\2009 م 

 るヤعبدال ヶヤع ュلゅس ヴヤΑل
 عヱΑヤة 

 ヵالكبد れゅボط داء المنشゅارتب れゅبゅヰمع الت
الكبد الΑヘرヱسるΑ فヶ محゅفظれゅ مختゅرة 

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ25\07\2009 م 

اسبヱヱ ゆゅبゅئれゅΑ التゆゅヰ الجゅヰز التنヘسヶ  حسΑن عمر حسن الزاهر 
 るالمكرم るمك ヶج فゅن الحجΑب- るكヤالمم
 るΑدヱバالس るΑربバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ26\07\2009 م 

ヶنゅحطボن احمد حسن الゅران  حسボظ الΑヘمدراس تح  ヶمدى تمكن مدرس
 れゅΑゅヘمن الك るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ュΑالكر

 ュヰل るالازم 

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

 26\07\2009 مゅجستΑر 

 26\07\2009 دكتヱراه الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる  الΑ れゅピヤمنヶ تطヱر الرمز فヶ الشバر الΑمنヶ المゅバصر  نゅجヶ جبران ΑحヴΑ سعΑد 
 ヶمヤد المع るヤة  د عبدالゅΑالح ヶء فゅمヤバر الヱد るΑسゅΑالس

 るΑلヱالرس るلヱعصر الد ヶف るΑعゅااجتمヱ
 ュ√∼√0-0992هـ2∼2-∝9∝

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 27\07\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

نゅدるΑ فرحゅن غゅلゆ سΑف 
ヵرΑالشم 

 ヶرطبボال ュゅاام れراゅΑاخت ヶف るΑヰボヘال
المゅバماれ المゅلるΑ من خال كتゅبる الجゅمع 

 れ ュΑران الكرボال ュゅ80∝-احك るهـ دراس
るرنゅボم るΑヰボف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ27\07\2009 م 

 ヶヤع ュسゅホ صرゅعبدالن
ヵرゅالغب 

 ュヤバالت るΑجΑاثر استرات るΑتنم ヶف ヶنヱゅバالت
مゅヰراれ التバبΑر الكتゅبヶ لدى طヤبる المرحゅة 

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث 

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

 28\07\2009 مゅجستΑر 

 ュظゅر كΑد خضΑتغر  るΑتنم ヶل فゅヘض ااطゅΑر رヱلدى د るΑボヤالخ
 るصمゅバال るنゅام ヶف るبل المدرسホゅل مゅヘااط 

ヶホء عراゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ28\07\2009 م 
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ヵゅالحم るヤعبدال ヶヤال عヱن  ヶف ュヱヤバدة الゅالم るΑヘالص るاانشط るΑヤعゅف
 フذ الصΑلدى تام ヵدホゅر النΑكヘالت るΑتنم

 るصمゅバال るنゅام ヶمن فゅالث 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ18\07\2009 م 

 ヶヘΑالح ュشゅد ه るヤعبدال  ヶس فΑالتدر るئΑء هゅاعض ュاستخدا れゅホヱバم
 るΑالتربヱ ュヱヤバال ヶتΑヤء -كゅバصن るバمゅج

 るΑمホالر るΑمΑヤバالت るΑゅنボتヤل 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ28\07\2009 م 

تゅثΑر الطΑن المحرベヱ عヶヤ مヱゅボمヱ るمتゅنる  د احمد عヶヤ المطゅر 
るنゅالخرس 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑالمدن るندسヰر  الΑجستゅ28\07\2009 م 

عゅدل عヶヤ احمد سعΑد 
ヵرΑالشم 

تゅثΑر اامراض المصゅحبる لصヱرة فحص 
ヵヱالسل الرئ ヴن مرضΑب ュالد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\07\2009 م 

الュΑボ المرجるΑバ لバد الخاゅΑ الΑヤمるΑヱゅヘ من  ヱلΑد ゅホسュ عبدالمجΑد فゅرع
بΑن المرض CD8اCD5ヱالنヱع 

 ヶعゅس المنヱرΑヘن بΑبゅالمص
 البشرヱΑااصحゅء فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\07\2009 م 

امΑره احمد عヶヤ حسن 
 ゆヱヰسن 

مバدل انتشゅر داء الكゆヤ فヶ عΑنる مختゅرة 
 من الحヱΑانれゅ الداجنヱ るالمتشردة فヶ الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\07\2009 م 

ヶヤرع احمد عゅف ュتゅد  حゅヘالمست ュالحكヱ ュヤバمع الゅى جヱゅمن فت
الバامる عبدالرحمن بن عبدالكرュΑ بن زゅΑد 

 れ صرボ28الم∽ ヴع الΑالب ゆゅهـ من كت
 るمΑنピالヱ ءヶヘال るسمホ ゆゅكت- るدراس

ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ28\07\2009 م 

 ヶثヱظل  د محسن د الح ヶف ゅヰتヘΑظヱヱ るلヱر الدヱد れراΑピالت
 الجدΑدة

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر  الΑجستゅ28\07\2009 م 

 ヵرヱالج ヶヤدى عヰد مゅسع  るヤااسئ れراゅヰم るΑترح لتنمボمج مゅبرن
 るヤلمرحゅب るΑربバال るピヤال ヶمヤバلدى م るΑヘالص

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث 

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

 30\07\2009 مゅجستΑر 

تゅثΑر البΑئれゅ المختヱ るヘヤمゅバماれ التュΑボバ  نسرΑن خゅلد عبدالمポヤ د
 E dibleعヶヤ انتゅجるΑ الヘطر 

Mushroomءゅバصن フヱظر れتح 

ヶمنΑ るالزراع れゅبゅピالヱ نΑتゅر  البسΑجستゅ30\07\2009 م 

 30\07\2009 مゅجستΑر  الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる  الΑ れゅピヤمنヶالجمるヤ فヶ شバر طرفる بن الバبد دراسる  انΑسる د د الヰتゅر
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るΑدال るΑبΑترك 
بΑボヤس احمد عヶヤ حسΑن 

ヶالكبس 
الるピヤ الバربるΑ تصヱر مボترح التطΑヱر مボرر 

 れゅجゅΑء ااحتヱض ヶف ヶバمゅالج ゆヤالمتط
 الازمる لطヤبる الجゅمるバ صنゅバء

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

 01\08\2009 مゅجستΑر 

خゅلد عبدالΑ るヤحヴΑ احمد 
 ュالغش 

 ヶتボΑء بطرゅΑزΑヘس الΑرض اثر تدرバال
الバمヶヤ المبゅشر ヱالバرض الヤバمヶ بゅلمحゅكゅه 

 るヤالمرح ゆل طاΑتحص ヶف るΑبヱسゅالح
るΑヱنゅالث 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ01\08\2009 م 

 るヤال احمد احمد عبدالヱن
 ヶالعرش 

ااヱل الヴ الボرن صنゅバء الボدΑمる من الボرن 
 ヵادΑدس المゅالس- るΑاثر るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 01\08\2009 مゅجستΑر  ااثゅر

المسئヱلるΑ ااجتمゅعるΑ لدى طヤبる جゅمるバ  احمد عبدالるヤ احمد شرهゅن
 るΑسヘالن ュヰبصحت ゅヰتホعاヱ ءゅバصن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 01\08\2009 مゅجستΑر  عュヤ النヘس

دراسる -الボヘر فヶ الΑمن ااسبヱ ゆゅااثゅر  صゅلح عبده عبΑد د
 ヶح ヶراء الحضر فボヘل るΑجヱلヱΑسヱ0س√ 

 ヶف ヶرشバال ヶحヱ ヶاهヱالت るنΑبر مدヱاكت
 محゅفظる الضゅلع-مدΑنる الضゅلع 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 02\08\2009 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

تصنフΑ صヱバبれゅ البرهゅن الرゅΑضヶ لدى  ΑحヴΑ د عヶヤ مثنヴ سゅΑヘن 
 るΑالترب るΑヤك れゅΑضゅΑالر ュسホ るبヤط- るバمゅج

ゆا 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 02\08\2009 مゅجستΑر 

ابتسュゅ عبدالكرュΑ د 
 عبدالるヤ لطف

 ヶف るΑااسام るΑالترب ヶمヤバم るرسゅمدى مم
المرحるヤ التュΑヤバ ااسゅسヶ لمゅヰراれ التدرΑس 

 الゅバヘل

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

 02\08\2009 مゅجستΑر 

لمヤバمヶ الكれゅΑゅヘ التخصصるΑ الازمる  صاح احمد عヶヤ سゅΑヘن 
الرゅΑضれゅΑ فヶ الصフヱヘ الثاثる ااخΑرة 

 ゅافرهヱمدى تヱ ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمن مرح
ヶمنΑال ュヤバلدى الم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03\08\2009 مゅجستΑر 

 ヶヤع ヵヱボح عبدالゅاصب
 ヵرΑز الشمΑعبدالعز 

المヰنヶ لヤمュヤバ فヶ تュΑヱボ برنゅمج ااعداد 
 るΑرヱヰلجمゅب ュΑران الكرボヤل ゅΑヤバال るΑヤالك

るΑمنΑال 

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

 03\08\2009 مゅجستΑر 

 04\08\2009 مゅجستΑر  اصヱل التربるΑ التربるΑ صنゅバء عراヶホتュΑヤバ المراة فヶ الバصر الバبゅسヶ فヶ الヘترة بشرى خΑヤل اسمゅعΑل 
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 ヵ0002-8-∼0هـ 00√هـ 069 العزュ 
بندر نゅصر ΑحヴΑ نゅصر 

 ヵالخدر 
 ゆلدى ااحزا るΑヱالترب るΑكرヘال れゅهゅاتج

هـ 98√0-00√0السゅΑسるΑ فヶ الΑمن) 
0220-900∝)ュ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ05\08\2009 م 

مدمائمる منヰج الュヱヤバ لヤصフ )ااヱل  هゅدヵهュゅΑ عبد د الحゅج 
 るΑヤボバال るホゅااع ヵヱس ذΑلتدر) ヶسゅااس
 ュヰب るصゅر الخΑΑゅバمヤل ゅボفヱ ュヤバتヤل るヤبゅボال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ05\08\2009 م 

 ヶヤصاح ع ヶヤع ヶヤع
 るنΑطホ 

 るΑبゅاانج るالصح れゅمヱヰヘم ヶピنبΑ ヶالت
 るヤمرحヤل るΑااسام るΑج التربヰمن ゅヰنΑتضم

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث 

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

 08\08\2009 مゅجستΑر 

ヶヤصヱالح ヶヤلد فتح ه عゅخ  ヶف ヶدلゅس التبΑالتدر るΑヤعゅف れراゅヰم るΑتنم
 るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط ヶرائボال ュヰヘال

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

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

 08\08\2009 مゅجستΑر 

 ヶد د احمد الكبس ヵヱء  ارゅاج ااخطバترح لボمج مゅبرن るΑاامائ
 るバمゅبج るΑالترب るΑヤك るبヤلدى ط るバئゅالش

 صنゅバء 

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

 09\08\2009 مゅجستΑر 

نسΑبる مヱلヱد مراد اسمゅعΑل 
ヵヱالرا 

 るΑجΑاسترت ュاثر استخدا ヶء فゅصボااست
 るΑتنم ヴヤع るΑااسام るΑس التربΑتدر

التヘكΑر اابداعヶ لدى طゅلبれゅ الصフ ااヱل 
るصمゅバال るنゅمゅب ヵヱنゅالث 

ヶホء عراゅバصن るΑالترب  るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 るΑااسام 

 09\08\2009 مゅجستΑر 

ヵدゅد عب ュΑヤدة  د عبدالحヱالج れゅヘلص るرنゅボم るدراس るΑバΑالتصن
 لバدد من اصنフゅ الボمح المحヱ るΑヤالمستヱردة 

ヶمنΑ るالزراع るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر  عΑجستゅ10\08\2009 م 

عヶヤ سعΑد احمد سعΑد 
ヵالجدر 

 ゆتاゅمج مゅبرن ュاثر استخدا
(MATLAB るΑヤك るبヤل طΑتحص ヶف)

ヶجبر الخطヤل るΑ0الترب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 れゅΑضゅΑالر 

 10\08\2009 مゅجستΑر 

ااخطゅء الشゅئるバ فヶ تاヱة الボران الكرΑ  ュΑسر عبدالمΑ ポヤحヴΑ شΑヱل 
 るفظゅمح ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح れゅلبゅلدى ط

 صバدة

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

 10\08\2009 مゅجستΑر 

عبدالヤمポヤ د ΑحヴΑ لطف 
 شゅكر

 ヶدة فバبص ゆااداヱ るΑالترب るΑヤاداء ك ュΑヱボت
ゅヰء اهدافヱض 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اادارةΑجستゅ11\08\2009 م 
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عدنゅن طる عبدالجبゅر د 
ヵرヱالغ 

 ペعمヱ صホゅالن ヵر الرΑثゅت ヴヤالبث ع
 انتゅجるΑ الكヱسる تحれ نظュゅ الرヵ بゅلتنΑボط

ヶمنΑ るالزراع  るΑالزراع るندسヰر  الΑجستゅ11\08\2009 م 

عヶヤ عبدالكرュΑ احمد د 
ヵالجندار 

 るΑجゅانتヱ ヶئゅالم ュءة ااستخداゅヘن كΑتحس
 るヘヤمخت れゅΑヱمست れطس تحゅل البطヱمحص

 من الرى النホゅص بゅلتنΑボط

ヶمنΑ るالزراع  るΑالزراع るندسヰر  الΑجستゅ12\08\2009 م 

ュد مغرΑد سعΑن  غزان سعΑب ゅΑالخا ュس مضخヱرΑر فゅدل انتشバم
 زارعヶ الكヴヤ فヶ صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ12\08\2009 م 

ヶالحبش ュلゅس ヵヱヤن عΑحس  るΑヱالدراس النح ヶبنس فヤال- るΑヱنح るدراس
 るΑدال 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ17\08\2009 دكت 

 ュسا れبゅد ث ュΑعبدالحك  るلヱعصر الد ヶمن فΑال ヶش فΑالج
 るΑلヱالرس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 17\08\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

ΑحヴΑ لطف عبدالるヤ د 
ヶلゅالعب 

 るر حجΑヘظ るنΑبمد るΑااسام るΑنΑئر الدゅمバال
- るΑرゅمバم るΑاثر るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 18\08\2009 مゅجستΑر  ااثゅر

تصヱر مボترح لمボرر الるピヤ الバربるΑ لطヤبる  محمヱد سعΑد عヶヤ د
 るنヰالم ュヰتゅجゅΑء احتヱض ヶالمجتمع ف れゅΑヤك

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

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

 20\08\2009 مゅجستΑر 

るボطب ュد حزا ヶヤال عヱن  るسヱرΑヘヤدة لゅالمض ュゅر ااجسゅدل انتشバم
 ゆヱرفゅالب( رةΑピل 02الصゅヘن ااطΑب)

 المصゅبΑن بボヘر الدュ 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21\08\2009 م 

د عبدالرحمن حسゅن 
 فرحゅن

 るヤمرحヤل るΑربバال るピヤج الゅヰمن フاهدا ュΑヱボت
الثゅنるΑヱ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 

 フء ااهداゅنΑ رΑΑゅバم 

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

 27\08\2009 مゅجستΑر 

دراسる الحゅΑة النبゅتるΑ )فヱヤرا( لمدΑرるΑ بنヶ  السراجヶابراهュΑ د حسن 
 ヴヤز عΑء مع التركゅバصن るفظゅرث محゅالح

れゅااستخدام 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ01\09\2009 م 

ヶالمرائ ヶجゅلح  نゅحسن ص  るنΑمد ヶف るΑمヤバة الゅΑء من خال الحゅバصن
الボرئΑن السゅبع ヱالثゅمن الヰجربΑن الثゅلث 

 عشر ヱالرابع عشر المΑادΑΑن

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 08\09\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

 ヴΑحΑ صرゅن ュسゅホ حゅتヘعصر  عبدال ヶف るΑعゅااجتمヱ るΑدゅتصホة ااゅΑالح
 الدヱلる ااヱΑبるΑ فヶ الΑمن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 09\09\2009 دكتヱراه التゅرΑخ
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ヶن العنسΑلح حسゅن صΑمس  حسゅرن الخボعدن من ال ヶف るΑمヤバة الゅΑالح
 ヵجرヰمن الゅرن الثボال ヴدى -حتゅرن الحボال

ヵادΑرن الرابع عشر المボال ヴعشرحت 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 13\09\2009 دكتヱراه التゅرΑخ

ヱالجر るヤعبدال ュلゅمرشد س  れراゅヰالم ヴヤع るبゅبل الكتホゅم れゅΑنボر تΑثゅت
 るピヤن لΑن الدراسΑΑمنΑال るبヤطヤل るΑبゅالكت
اانجΑヤزるΑ كるピヤ اجنبるΑ فヶ المستヱى 

ヶバمゅالج 

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

 01\10\2009 مゅجستΑر 

اثر ااختاフ فヶ الحكュ عヴヤ الحدΑث فヶ  دالغنヶ عヶヤ د الボنゅدعب
 るΑلゅالم れماゅバد المヱボع- るΑثΑحد るدراس

るΑヰボف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ08\10\2009 م 

عبゅلمؤمن د  صゅلح 
 عبدالるヤ محヘل 

 るع ادارة اانشطホاヱ ヶف るΑヘالاص るΑالمدرس
المدارس ااسゅسるΑ بمحゅفظる صنゅバء من 

 ヱجるヰ نظر المدΑرΑن ヱالمヤバمΑن

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اادارةΑجستゅ13\10\2009 م 

 ヵدヱالس ヶヤلح عゅص ポヱمبر  ゅヰستخدمΑ ヶالت れراゅヰالم ゆن لجذヱمヤバالم
 ヶع فゅاانتب ヶذ مضطربΑه التامゅانتب
ヶسゅااس ュΑヤバمن الت ヴلヱاا フالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ13\10\2009 م 

عΑسヴ د عبدالヱاحد د 
 الشجゅع 

 15\10\2009 مゅجستΑر  عュヤ اادヱ るΑヱالمداヱة الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ الترΑヱج المبゅلヒ بる لادるΑヱ فヶ الΑمن 

 17\10\2009 مゅجستΑر  الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる الΑ れゅピヤمنヶ التنゅص فヶ شバر الヰبل ΑحヴΑ حسΑن عヱ ヶヤهゅس
 るヤلح عبدالゅص るヤعبدال

ヶسΑボال 
 ヶسد فゅヘالمヱ لحゅالمص れヱゅヘت るΑزانΑم

るΑااسام るバΑالشر 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑااسام れゅر  الدراسΑجستゅ20\10\2009 م 

هنゅء عヶヤ د عثمゅن 
 الヱزΑر 

-كتゆゅ صنゅバء لヤشゅعر عبدالバزΑز المゅボلح 
 るΑبヱヤاس るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑربバال るピヤر  الΑجستゅ24\10\2009 م 

المكゅن ヱدالتる فヶ الرヱاるΑ الΑمنヱ  るΑهبるΑ احمد د صبره 
 المゅバصرة

ヶمنΑ れゅピヤال  るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ25\10\2009 دكت 

الصヱرة البكتΑرるΑ لانتゅن الدمヵヱ فヱ ヶحدة  امل عبدالكرュΑ د صبره 
 رعるΑゅ الヱلΑد بمستشヴヘ الثヱرة صنゅバء الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\10\2009 م 

ヱائل عبدالるヤ اسمゅعΑل 
 شرف 

مバدل انتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱسれゅ الヱバز 
بΑن BヱCالمنゅعヶ البشرヱ ヵالتゆゅヰ الكبد 

الゅバمΑヤن الصحΑΑن فヶ مدΑنتヶ تバز 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホءالدゅΑر  ااحΑجستゅ28\10\2009 م 
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るطヱالحヱ 
ヶヘسヱΑانس د شرف ال  るتゅاثبヱ ヶنヱد االكترボバن الΑヱتك るΑصヱخص

دراسる تゅصヱ るΑヤΑتحるΑヤΑヤ فヶ ضヱء -
الヱボاعد الゅバمゅホヱ るنヱن انظمる الدفع 

 るΑنヱاالكتر るΑالمصرفヱ るΑلゅالم れゅΑヤمバالヱ
ヶااسام るボヘلゅب るرنゅボم ヶمنΑال 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر  الΑجستゅ28\10\2009 م 

صるΑヘ احمد عヶヤ عبده 
ヶالدبع 

 るΑنゅمヱالر るΑرヱس るΑاヱ رΑヱتطヱ ءヱنش
∝√.ベ0√ュ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 01\11\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

 るヤاحمد د عبدال ヶعبدالغن  フذ الصΑتام ゆゅمن مدى اكتسゅالث
 るΑسゅااس るΑضゅΑالر れراゅヰمヤل ヶسゅااس
 れゅΑضゅΑالر ヱنح ュヰتゅهゅتجゅب るتホعاヱ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 07\11\2009 مゅجستΑر 

نزるヰΑ د عبدالゅホ るヤئد 
 ヶفヱالص 

الバاるホ بΑن كゅヘءة المحゅدثヱ るالペヤボ لدى 
 るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ るبヤط 

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

 12\11\2009 مゅجستΑر 

 ヶانヱهر الخゅد ط ヴج  منゅانت ヴヤع ゅΑرヱΑ ヴكسヱدرΑヰر عاج الΑثゅت
 ュر الدボعند مرض ف ヶنΑالجن ュالد ゆゅخض

 المنヶヤボ فヶ مستشれゅΑヘ صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ16\11\2009 م 

ヶبゅصヱنصر ال ヶヤع ヶمゅس  ヶعゅالجم ュヤバر التΑヱل -تطΑヤتحヱ るشホゅمن
 ゆطاヤل るΑヱピヤال れراゅヰالمヱ ヶنバالم
 الدارسΑن لるピヤ اانجΑヤزるΑ فヶ الΑمن

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ18\11\2009 دكت 

حسΑن صゅلح عヶヤ حسن 
ヶجヰالب 

 れゅΑمسرح ヶف ヵヱضヱر المヱالتط るدراس
るΑسΑلد بنترز الرئヱ رゅه 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ21\12\2009 دكت 

ヵرゅد النم ヶヤع るヤヰن  ヶف ゅΑرヱس るΑاヱل るΑدゅتصホع ااゅضヱاا
 るΑنゅمヱالر るΑرヱ69-√0عصر اامبرط√ュ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 28\12\2009 مゅجستΑر  التゅرΑخ

هゅلる بنれ جمΑل بن عゅئد بن 
ヵرヱالجب ヶヤع 

 るΑتゅالنب ゅΑゅボض البバلب ヵヱΑر الحΑالتكس
 れゅΑطرヘال るاسطヱب 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ28\12\2009 م 

 ヵخذゅلح المゅن احمد صΑام  るΑヤصヘال れراゅااختب ュΑヱボت ュヱヤバدة الゅم ヶف
 ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅدس بゅالس フصヤل

れراゅء ااختبゅر بنΑΑバء مヱض 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ28\12\2009 م 

 るヤعبدال ヴΑحΑ د حسن
ヶرجヘال 

التحصΑل عMaple  ヴヤاثر برنゅمج مゅبل 
فヶ مゅدة التゅヘضل لطヤبる المستヱى ااヱل 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 29\12\2009 مゅجستΑر 
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 رゅΑضれゅΑ كるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء 
تヱفペΑ صゅلح محسن طゅرش 

 عمΑر
 ュستخداゅب ュヱヤバس الΑاثر تدر るΑجΑاسترات

الذكゅءاれ المتバدة فヶ التحصΑل الヤバمヶ لدى 
 るنゅمゅب ヶسゅمن ااسゅالث フذ الصΑتام

 るصمゅバال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ30\12\2009 م 

التヱゅバنヶ فヶ اثر استخداュ طرるボΑ التュヤバ  عصュゅ د عبدالヘتゅح شرف 
 るΑضゅΑالر るلゅحل المس ヴヤع れدراボال るΑتنم

ヶسゅبع ااسゅالس フذ الصΑلدى تام 

ヵء مصرゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 30\12\2009 مゅجستΑر 

 ュانع ヶヤر عبده عΑمن  るΑحظ اادبゅئل الجゅرس-るΑنص るدراس ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 るΑربバال るピヤراه الヱ31\12\2009 دكت 

برنゅمج مボترح لتュΑヤバ الるピヤ الバربるΑ لΑピر  عبدالرゆΑホ سعΑد نゅصر د
 ヶف ュヰتゅجゅΑء احتヱض ヶن فΑボطゅالن

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

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

 31\12\2009 مゅجستΑر 

 ュΑد احمد غش るئشゅع  ヶف むالمبتد ュヱヤバمدرس ال れمشكا
 مجゅرس محゅفظる صنゅバء 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ31\12\2009 م 

 るضΑلح عゅص るضΑع ヶヤع
 ヶالヱالح 

 るلヱعصر الد ヶمن فΑال ヶف ュΑヤバالت
-8√00هـ 69∼-62√الصΑヤحるΑ لヘヤترة 

0068ュ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ02\01\2010 م 

ヶヰلح المنبゅص るヤن عبدالΑام  るヤمرح ゆض كتバب ヶف るΑطنヱال るحヱال ュΑホ
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅااس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ03\01\2010 م 

 るヤء د احمد عبدالゅرج
ヶمدانヰال 

مدى تヱافペ النشゅط ااكゅدΑمヶ اعضゅء 
هΑئる التدرΑس بجゅمるバ صنゅバء مع مΑΑゅバر 

 الجヱدة

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب るΑل التربヱر  اصΑجستゅ03\01\2010 م 

 ヶضゅボال ヶヤع ヴΑحΑ لدى  د ヶر ااستدالΑكヘالت ヶنゅالث フالص るبヤط
 れゅΑضゅΑالر ヶل فΑلتحصゅب るتホعاヱ ヵヱنゅالث

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03\01\2010 مゅجستΑر 

عنるΑゅ عبدالرحمن 
ゆلゅط ヱعبدالصمد اب 

 ュΑران الكرボال ヶف るΑعゅボΑاا るΑالبن れゅΑلゅجم ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑربバال るピヤراه الヱ04\01\2010 دكت 

اثر استخداュ اانشطる الバاجるΑ فヶ مゅدة  احمد عبدالるヤ د طゅهر 
الرゅΑضれゅΑ عヴヤ التحصΑل لدى تامΑذ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس  التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 04\01\2010 مゅجستΑر 
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 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバبع من التゅالس フالص
 محゅفظる صنゅバء 

 ヶنゅمΑد د ال るصヘلدى  ح るΑヤسゅكل التنゅض المشバلب るΑئΑب るدراس
ابゅボر الحヱ ゆΑヤتゅثΑراتゅヰ عヴヤ ااداء 

 ヶヤسゅالتنヱ ヶجゅاانت 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر  اانتΑجستゅ05\01\2010 م 

 ヶヤد ع ヶヤل عΑعゅاسم  ヶمヤバاداء م ヶف るء الخدمゅاثن ゆΑاثر التدر
( フヱصヤل るΑربバال るピヤ2-8ال るヤمن مرح)

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت 

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

 05\01\2010 مゅجستΑر 

 ュتゅن احمد حΑة  د حسゅكゅض المحヱعر ュاثر استخدا るΑبヱΑゅالح
 フالص るبヤلدى ط ュヤバال れراゅヰم るΑتنم ヶف

 ااヱل الثゅنヵヱ فヶ مゅدة الكΑمゅΑء 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ06\01\2010 م 

د عبدالるヤ حسΑن احمد 
 ヶボت 

 るΑسΑالتدر フااهدا ュΑヱボت れゅعヱضヱالم
 るبヤالط ゆكت ヶف るالمتضمن るΑااسام るΑالترب
 ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب

 ضヱء مΑΑゅバر ااهداフ الجΑدة

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

 06\01\2010 مゅجستΑر 

الバربるΑ لヤتボنれゅΑ مدى استخداュ مヤバمヶ الるピヤ  مゅزن داヱد سヤمゅن 
التΑヤバمるΑ بمرحるヤ التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ امゅنه 

 るصمゅバء-الゅバصن 

ヶホء عراゅバصن るΑالترب  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑربバال 

 07\01\2010 مゅجستΑر 

 ペΑرف ヶヤع ヴΑحΑ بشرى د
 るヤال 

 るピヤال ュسホ るبヤمدى تمكن ط るΑヤك ヶف るΑربバال
 れΑヱلمحゅب るΑء  من -التربゅバصن るバمゅج

るΑビالبا れゅمヱヰヘالم 

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

 07\01\2010 مゅجستΑر 

تュΑヱボ اداء مヤバمヶ التゅرΑخ فヶ المرحるヤ  د احمد عヶヤ العΑدرヱس 
 الثゅنるΑヱ فヶ ضヱء مبゅدむ التدرΑس الゅバヘل

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  れゅالدراس ベطرヱ هجゅمن
 るΑعゅااجتم 

 09\01\2010 مゅجستΑر 

 ヴΑحΑ درΑس حヱدボعبدال
 شΑゅع 

 れحداヱال ヶف ヶجΑط ااستراتΑالتخط
 るΑمنΑال るمゅバال るΑمن -اادار るΑدانΑم るدراس

 れحداヱال ヶف ゅΑヤバنظر اادارة ال るヰجヱ
 るصمゅバال るنゅمゅمه بゅバال  るΑاادرا 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر  الΑجستゅ13\01\2010 م 

اثر التدرΑس المبゅشر لヤمヘرداれ فヶ الボراءة  اュ هゅنヶ عبدالるヤ د الヱرΑث 
 るΑزΑヤاانج るピヤال ヶلدى دراس るΑبゅバΑااست
ヶバمゅى الجヱالمست ヶف るΑاجنب るヘヤن كΑΑمنΑال 

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

 14\01\2010 مゅجستΑر 
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 ヶمΑمحسن د الح るヤΑنب  るΑالتخصص ュヱヤバال れراボالم るΑمΑヱボت るدراس
 ュヱヤバال ヶمヤバمج اعداد مゅر برنΑΑゅバالم ゅボفヱ
 るΑالترب るΑヤك ヶف)ヵسترゅع مヱر)مشرヱالمط

 بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ16\01\2010 م 

برنゅمج مボترح لتュΑヤバ الるピヤ الバربるΑ لΑピر  عبدالرゆΑホ سعΑد نゅصر د
 ュヰتゅجゅΑء احتヱض ヶف ゅヰن بΑボطゅالن

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

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

 31/12/2009 مゅجستΑر

ュΑد احمد غش るئشゅمدارس  ع ヶف むالمبتد ュヱヤバمدرس ال れمشكا
 محゅفظる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ31/12/2009 م 

 るضΑلح عゅص るضΑع ヶヤع
ヶالヱالح 

 るلヱعصر الد ヶمن فΑال ヶف ュΑヤバالت
-8√00هـ / 66∼-62√الصΑヤحるΑ لヘヤترة 

0068ュ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ02/01/2010 م 

 ヶヰلح المنبゅن عبده صΑام  るヤمرح ゆض كتバب ヶف るΑطنヱحدة الヱال ュΑホ
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅااس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ03/01/2010 م 

عبده رجゅء د احمد 
ヶمدانヰال 

مدى تヱافペ النشゅط ااكゅدΑمヶ أعضゅء 
هΑئる التدرΑس بجゅمるバ صنゅバء مع مΑΑゅバر 

 الجヱدة

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ03/01/2010 م 

 ヶضゅボال ヶヤع ヴΑحΑ لدى  د ヶر ااستدالΑكヘالت ヶنゅالث フالص るبヤط
れゅΑضゅΑالر ヶل فΑلتحصゅب るتホعاヱ ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03/01/2010 مゅجستΑر

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 
عنるΑゅ عبدالرحمن 
ゆلゅطヱعبدالصمد اب 

ュΑرآن الكرボال ヶف るΑعゅボΑاا るΑالبن れゅΑلゅجم ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑربバال るピヤراه الヱ04/01/2010 دكت 

ぺثر استخداュ اانشطه الバاجるΑ فヶ مゅدة  احمد عبده د طゅهر 
الرゅΑضれゅΑ عヴヤ التحصΑل لدى تامΑذ 
 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバبع من التゅالس フالص

 محゅفظ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 04/01/2010 مゅجستΑر

 ヶنゅمΑد د ال るصヘلدى  ح るΑヤسゅكل التنゅض المشバلب るΑئΑب るدراس
ぺبゅボر الحヱ ゆΑヤتほثΑراتゅヰ عヴヤ اأداء 

ヶجゅاإنت 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ05/01/2010 م 

 ヶヤسゅالتنヱ 
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ぺثر التدرぺ ゆΑثنゅء الخدمる فヶ اداء مヤバمヶ  عヶヤ د عヶヤ اسمゅعΑل 
( フヱヘلص るΑربバال るピヤ2-8ال るヤمن مرح )
ュΑヤバالت 

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

 05/01/2010 مゅجستΑر

 ااسゅسヶ فヶ محゅفظ صنゅバء
ュتゅن احمد خΑد حس  るΑبヱسゅة الحゅكゅض المحヱعر ュثر استخداぺ

 フالص るبヤلدى ط ュヤバال れراゅヰم るΑتنم ヶف
 ااヱل الثゅنヵヱ فヶ مゅدة الكΑمゅΑء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ06/01/2010 م 

ヶボن احمد تΑد عبده حس  るΑسΑالتدر フااهدا ュΑرボت れゅعヱضヱلم
 るبヤالط ゆكت ヶف るالمتضمن るΑاإسام るΑالترب

るヤلمرحゅب 

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

 06/01/2010 مゅجستΑر

الثゅنるΑヱ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 
 مΑΑゅバر اأهداフ الجدΑدة

مدى استخداュ مヤバمヶ الるピヤ الバربるΑ لヤتボنれゅΑ  مゅزن داヱد سヤمゅن
 るنゅام ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤبمرح るΑمΑヤバالت

 るصمゅバء-الゅバصن 

ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑربバال 

 07/01/2010 مゅجستΑر

 ペΑرف ヶヤع ヴΑحΑ بشرى د
 ه

 るピヤال ュسホ るبヤمدى تمكن ط るΑヤك ヶف るΑربバال
 れΑヱلمحゅب るΑء , من -التربゅバصن るバمゅج

れゅمヱヰヘالم 

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

 07/01/2010 مゅجستΑر

るΑビالبا 
فヶ المرحるヤ تぺ ュΑヱボداء مヤバمヶ التゅرΑخ  د احمد عヶヤ العΑدرヱس

 الثゅنるΑヱ فヶ ضヱء مبゅدむ التدرΑس الゅバヘل
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن

るΑعゅااجتم れゅالدراس 
 09/02/2010 مゅجستΑر

 ヴΑحΑ درΑس حヱدボعبدال
 شΑゅع

 れحداヱال ヶف ヶجΑط ااستراتΑالتخط
るΑمنΑال るمゅバال るΑمن -اادار るΑدانΑم るدراس

 ヱجる نظر اادارة

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ13/01/2010 م 

 るنゅمゅب るمゅバال るΑاادار れحداヱال ヶف ゅΑヤバال
るصمゅバال 

ぺثر التدرΑس المبゅشر لヤمヘرداれ فヶ الボراءة  اュ هゅنヶ عبده د الヱرΑث
 るΑزΑヤاانج るピヤال ヶلدى دارس るΑبゅバΑااست

るピヤن كΑΑمنΑال 

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

 14/01/2010 مゅجستΑر

ヶバمゅى الجヱالمست ヶف るΑاجنب 
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ヶمΑمحسن د الح るヤΑنب  ュヱヤバال れرراボلم るΑمΑヱボت るدراس
التخصصヱ るΑفゅボ لمΑΑゅバر برنゅمج إعداد 

 مヤバمヶ الュヱヤバ المطヱر ) مشرヱع

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ16/01/2010 م 

 مゅسترヵ( فヶ كるΑヤ التربるΑ بجゅمるバ صنゅバء
 ヶالمذجح ュسゅホ ن  جال دΑب ヶمنΑالمجتمع ال ヶف るΑヤالمح るطヤالس

 るرسゅالمم れゅΑلゅاشكヱ رارボال るΑホمصدا- 
るΑمΑΑボت るΑعゅاجتم るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 17/01/2010 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

اュ الخΑر ゅホسュ فΑصل 
 عبدالجبゅر 

 るΑاإسام るΑالترب ゆى كتヱمحت ュΑヱボت
 るΑرヱヰالجم ヶف ヵヱنゅلث الثゅالث フصヤل

るنΑمΑال 

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

 17/01/2010 مゅجستΑر

ぺثر استخداュ بバض استراتΑجれゅΑ تنمるΑ  عبدالヱهゆゅ عبدة عヶヤ د
 フالص るبヤل طΑتحص ヶف ヶالذهن ゆゅالحس

ュΑヤバالرابع من الت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 18/01/2010 مゅجستΑر

 اأسゅسヶ بمحゅفظる عمران
れゅد برك ュΑعبدالكر ヶヤمن  عΑن الΑب るΑكرヘالヱ るΑرゅالحض れالصا

( るالباد ااسامسヱ∝6∝-2∽2 / هـ
 ュ( مصر√∼√0662-0

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 19/01/2010 دكتヱراه التゅرΑخ

 ゅذجヱز انمゅالحج- るΑخΑرゅت るدراس 
رヱاるΑ الظاュ المستバمر ヱالمستバمر : فヶ  بヤعΑد طه شمسゅن سعΑد

 الدامس , تشتれ ااشゅΑء ヱالطرペΑ الヴ الヰند
ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ20/01/2010 دكت 

مれゅホヱバ ممゅرسる الخدمる ااجتمゅعるΑ  سعゅد Αゅホد عΑゅホ ヶヤد هدヱان
 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف るΑالمدرس

るصمゅバال るنゅمぺ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ20/01/2010 م 

عゅدل احمد عبده عبده 
ヵدヱالمسع 

 るΑمヤバة الゅΑالح ヶف ュرهヱدヱ نヱΑرΑالحم
るΑاادارヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 20/01/2010 مゅجستΑر التゅرΑخ

ヴΑحΑ ュسゅホ ヶヤد ع  れゅاجبヱヤترح لボر مヱثر تصぺ ヶف るΑالمنزل
 ヶسゅدس ااسゅالس フذ الصΑل تامΑتحص

ュΑرآن الكرボرر الボلم 

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

 23/01/2010 مゅجستΑر

るصمゅバال るنゅمほب 
ヶمΑاحمد العص ヶヤع ヴمن  るترجم るホلد るΑمΑΑボت るدراس るعヱمجمヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆااداるΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ23/01/2010 م 
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مختゅرة من ホصゅئد محمヱد درΑヱش ヱمدى 
むرゅボヤل るالترجم るمائم 

るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤلゅب 
ヶلح الزراعゅاحمد حسن ص  るΑاヱالر ヶビ تهΑحركヱ المجتمع るΑنヱسك

 るنΑمΑال 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
 23/01/2010 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

ぺذヱن الخزانぺヱ るثゅرهゅ ااホتصゅدるΑ الكΑヤه فヶ  د عبده حسΑن مسعد
-∼022الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ خال الヘترة 

9008ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ23/01/2010 م 

 ヶヤفضل د ع ヶホرヱال  るنΑلمد ヶمرانバط الΑالتخط るΑجΑإسترات
صنゅバء عヴヤ ضヱء متطヤبれゅ الحゅضر 

 ヱالمستボبل

ヶمنΑ るندسヰال るΑرゅمバالم るندسヰراه الヱ24/01/2010 دكت 

دヱر النظュゅ الضرΑبヶ فヶ تحペΑボ اهداフ  د سヤطゅن عبد شرف الدΑن
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑلゅالم るΑسゅΑالس 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ25/01/2010 م 

حنゅن احمد احمد احمد 
 مヘضل

 るΑالترب ヶمヤバترح لمボم ヶبΑمج تدرゅبرن
ااسامるΑ بمراكز محヱ اامヱ るΑتュΑヤバ الكبゅر 

 ュヰتゅجゅΑء احتヱض ヶف るصمゅバل るنゅمほب
るΑبΑالتدر 

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

 26/01/2010 مゅجستΑر

الحゅΑة ااجتمゅعるΑ فヶ الΑمن من الボرن  اΑمゅن نゅجヶ سعΑد زΑد
ヵجرヰس الゅالخم ヴلث الゅالث 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 27/01/2010 دكتヱراه التゅرΑخ

ヶدسボال ュسゅホ ارد  فؤاد احمدヱالم ヴヤع ヶالصح フء الصرゅاثر م
 ヵادヱل ヶضΑヘل الヰالس ヶف るΑバΑالطب

 ゆاهヱاد-المヱع السゅホ-رゅذم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر الجΑجستゅ27/01/2010 م 

ヵد المطرΑاحمد عب るظΑヘح  れゅخزان ュゅلنظ るΑئゅΑمΑكヱΑجヱدرΑه るدراس
るΑئゅالم れدم 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اأرض ュヱヤر عΑجستゅ27/01/2010 م 

ヵدΑلح الزبゅص ヶヤال عヱض  نゅΑر れゅمヤバترح لمボم ヶبΑمج تدرゅبرن
اأطゅヘل بほمゅنる الゅバصمる فヶ ضヱء 

るΑبΑن التدرヰتゅجゅΑاحت 

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

 02/02/2010 مゅجستΑر

ヶΑヤر العヰتن د مطゅف  ヶعゅالسم ゆゅバΑر ااستゅاختب-  ヶف るدراس
 تطΑヱر ااختبゅر 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ02/02/2010 دكت 

 03/02/2010 دكتヱراه التゅرΑخااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶمخاヱ フصゆゅ من منتصフ الボرن عヶヤ عبده صゅلح عبده 
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دراسる -السゅدس حتヴ التゅسع الヰجرヵ  الكرΑف
るΑرゅحضヱるΑخΑرゅت 

るΑنゅاانس 

ヶホゅボد الشヱد حمΑゅホ عبده  るΑالترب るΑヤلدى ك ヶضゅΑر الرΑكヘى التヱمست
 ホسュ الرゅΑضヱ れゅΑعاホتる بゅلتحصΑل

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03/02/2010 مゅجستΑر

الヱバامل المぼثرة فヶ تحصΑل تامΑذ الصフ  نجゆΑ عبده د د 
 ゅボفヱ るصمゅバال るنゅمゅب ヶسゅالرابع ااس

 (TIMSSاختبゅر)

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 04/02/2010 مゅجستΑر

れゅΑضゅΑدة الرゅم ヶف 
الヱバامل المぼثرة فヶ فゅバلるΑ ااداء اادارヵ  د سعΑد احمد نゅصر

 るفظゅمح れゅΑرΑبمد るΑالترب ゆتゅمك れداゅΑボل
 صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ04/02/2010 م 

عヶヤ عبده احمد صゅلح 
ヶنゅشΑヘال 

 ュヤバالم るヤض اسئバب ュΑヱボت れراゅلاختب
النゅヰئるΑ فヶ مゅدة الرゅΑضれゅΑ لヤصΑヘن ااヱل 

ヶف ヵヱنゅالث ヶنゅالثヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 08/02/2010 مゅجستΑر

 ذمゅر فヶ ضヱء بバض المΑΑゅバر
صゅدベ  عبده حسن 

ヶالجدم 
لヤمرحるヤ الثゅنるΑヱ تュΑヱボ اسئるヤ كتゆ التゅرΑخ 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن

るΑعゅااجتم れゅالدراس 
 10/02/2010 مゅجستΑر

دراسる  -مバبヱد ホبるヤΑ امΑر -ذヱسمヵヱゅ  خΑヤل صゅلح عヶヤ د
 تゅرΑخるΑ من خال النヱボش

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 11/02/2010 مゅجستΑر التゅرΑخ

 ュد حزاΑر احمد سعゅانتص
ヶدسボال 

 るامバヤل لヱصヱال るバΑل شرح ذرヱالس るΑゅビ
دراسヱ るتحペΑボ من  -د د حسن ااهدل 

 بداるΑ الكتゆゅ الヴ  نるΑゅヰ المヱぼل

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ15/02/2010 م 

تヘتΑح الヱ ゆヱヤボاابصゅر لاهتداء الヴ كるΑヘΑ  بشرى عヶヤ بحبヴ العمゅد
اホتطフゅ اثمゅر اازهゅر لバヤامる د بن 

 ΑحヴΑ بن د بヰران

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ16/02/2010 دكت 

れ ヵدバ8∼2الص ヴط الヱل المخطヱهـ من ا
 نるΑゅヰ كتゆゅ الجنゅئز

 ュسゅホ ヵدヰفؤاد عبده م
 الدار

ぺثر تدرΑس الباるビ بゅستバمゅل النヱذج 
البنゅئヶ فヶ تحصΑل طヤبる الصフ ااヱل 

るΑビالبا ュΑهゅヘمヤل ヶنゅالث 

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

 17/02/2010 مゅجستΑر
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るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 
 ヴاحمد مثن ヶمゅسヶالبرط  るΑرΑمد フعشر ヵادヱل ヵء الحضرゅالكس

الجمヱヰرるΑ -بنヶ مطر , محゅفظる صنゅバء 
るΑمنΑال 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ18/02/2010 م 

خدΑجる خゅلد احمد د 
 ヶعゅالسب 

 ヵヱث النبΑرر الحدボم ュΑヱボت るヤمرحヤل
الثゅنるΑヱ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 

 مΑΑゅバر اختبゅر ااحゅدΑث

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

 18/02/2010 مゅجستΑر

るヘΑالشر 
ヶمنصر الشرج ヶヤد عΑحم  るΑالترب ゆمدى تضمن كت るΑاإسام

 ュΑヤバالت るヤمرح ヶف るΑئΑالب れゅمヱヰヘمヤل
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅااس 

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

 20/02/2010 مゅجستΑر

ااستボصゅء ぺثر تدرΑس الΑヘزゅΑء بطرるボΑ  نجゆΑ د حسΑن اأمΑر
 ヶمヤバر الΑكヘالت れراゅヰم るΑتنم ヶجه فヱالم

ヵヱنゅل الثヱاا フالص るبヤلدى ط 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ20/02/2010 م 

 るホد الزرヱلح حمゅد ص  ポالمشتر ペΑتطبヤل るヤمゅالمتك ゅΑجヱلヱالتكن
 لヤرヵ التسمΑدヵ مع الرヵ النホゅص 

ヶمنΑ るالزراع るΑالزراع るندسヰر الΑجستゅ21/02/2010 م 

نجاء جمΑل احمد عبده 
ヶالمطحن 

 ゆゅاكتس ヶف ヶالذات ュΑヤバالت るボΑثر طرぺ
 フالص れゅلبゅلدى ط るΑヱالنح れراゅヰالم

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヵヱنゅالث ヶنゅالث 

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

 23/02/2010 مゅجستΑر

عبدالجبゅر عبده د د 
 ヶالشعب 

 ヶف るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ るبヤط れゅهゅاتج
 كるΑヤ التربるΑ نحヱ مヰنる التدرΑس

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

 23/02/2010 مゅجستΑر

الكشフ عن ااجسュゅ المضゅدة  عヶヤ جمゅلヶ حسΑن صゅلح
ヱالمستضداれ فヶ عΑنれゅ اامصゅل من 

 المرضヴ المصゅبΑن بゅلبرداء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط れゅΑヤΑヘر الطΑجستゅ24/02/2010 م 

مدى تضمن ホضゅΑゅ الヱ ュヤバالتボنヱ るΑالمجتمع  اعتمゅد نゅجヶ فゅΑض
 ヶنヰالم ュΑヤバتヤء لゅΑزΑヘال ゆى كتヱمحت ヶف 

ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ24/02/2010 م 

ュゅشボن الゅد جمع ヴΑحΑ د  るΑالترب ゆكت ヶف るالمضمن るΑسゅΑالس ュΑボال
 るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب るΑاإسام

るΑمنΑال 

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

 24/02/2010 مゅجستΑر

 25/02/2010 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ تدرΑس الるピヤ  صنゅバء -التربΑ  るΑمنぺヶثر استخداュ طرるボΑ ااكتشフゅ المヱجه فヶ كゅمل عبده ابヱبكر 
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تنمるΑ مゅヰراれ الボراءة الجヰرるΑ عند طヤبる  عبدالヱاحد
ヵヱنゅل الثヱاا フالص 

るΑربバال 

ヶجゅجبران ن ヶヤرن  افراح عボمن ال ュااسا ヶف ゅرهヱدヱ انヱخ るヤΑبホ
 ヵرن الرابع هجرボرن الボال ヴل حتヱاا- 

るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 27/02/2010 مゅجستΑر التゅرΑخ

نヱرΑه د عヶヤ عبده 
 ヵالمطر 

 ゅヰنتجΑ ヴن التΑرゅر التمΑثほت るΑヤك ヶف ゆالطا
الدارسヱنるピヤヤ اانجΑヤزるΑ -صنゅバء -المجتمع 

ュヰدرتホ ヶف るΑاجنب るピヤك 

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

 01/03/2010 مゅجستΑر

るホالتحدث بطا ヴヤع 
るヘΑヤد احمد خΑة  د سعゅهゅالمض るنゅボت ペΑتطب れゅΑمد ヴヤع るΑنゅΑالب

 ヶسヱΑلゅمر البバال れذا るΑعدゅボرا الヘΑرامنヱヘال
 ااヱΑسΑنس المبكر حヱض-

ヶدانヱس ュヱヤバال るئΑالبヱ اأرض ュヱヤر عΑجستゅ01/03/2010 م 

 الربع الخゅلヱ ヶالمنゅطペ المجヱゅرة 
منصヱر شゅئف عبده د 

ヶヤع 
06/06/9000 ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ03/03/2010 م 

تحرΑر اأحكュゅ فヶ تدبΑر ぺهل اإساュ  عبده بن صゅلح د العبΑد
 るعゅن بن جمΑبدر الد ュゅهـ  860-62∝لإم

- ペΑボتحヱ るدراس 

ヵدヱバس  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ03/03/2010 دكت 

 ヶヤف عبد هعΑرف سゅع
ヵヱヤالص 

 ゆゅالخط れゅعام ュاستخدا ヶءفゅااخط
الرسمるΑ من ホبل الطヤبる الΑمنΑΑن الدارسΑن 

るΑاجنب るピヤك るΑزΑヤاانج るピヤل 

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

 03/03/2010 مゅجستΑر

ヶバمゅى الجヱالمست ヶف 
مراد جمΑل سعΑد صゅلح 

ヶااصبح 
 ヴالمرض ヶف ゅΑنヱلمゅاع السヱعن ان ヵالتحر
 ヶذائピال ュالتسمヱ ヴن من الحمヱنゅバΑ نΑالذ

 الΑمن-فヶ مدΑنる ذمゅر

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ04/03/2010 م 

 ヵدゅلح عبゅن صΑد ز
ヵالسعد 

مكتゆ مれゅホヱバ ااتصゅل اادارヵ بΑن 
 るヰجヱ من るصمゅバال るنゅمゅب ュΑヤバالتヱ るΑالترب

 نظر الゅバمΑヤن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ04/03/2010 م 

ヶヤΑلد عبده محسن الجمゅخ  ヶف るΑطنヱال ュΑボن الΑترح لتضمボر مヱتص
كتゆ لピتヶ الバربるΑ بゅلحるボヤ ااخΑرة من 

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

 04/03/2010 مゅجستΑر
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ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت 
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

مバدل انتشゅر ぺضداد فΑرヱس مضخュ  عبده مثنヴ د ادرΑس
الخاゅΑ بΑن النسゅء الحヱامل ヱحدΑثヶ الヱادة 

ヶسΑالرئ ヴヘالمستش ヶف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/03/2010 م 

 るヤجب るنΑبمد 
ヱدΑع عبده عبدالヱاحد 

ヵرゅヰالش 
مバدل انتشゅر البكتΑرゅΑ الヱボلヱنبるΑ من النヱع 

 ヶヤالمصHv:O15v  れゅحد مسببほك
 اإسゅヰل عند ااطゅヘل المترددΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/03/2010 م 

 ゆإ るنΑمد れゅΑヘمستش ヴヤع 
ゅΑسر منصヱر د احمد 

 مطران
 るΑرة السبحヱخ المتكゅر اخمゅدل انتشバم
 るنΑمد ヶف ゆゅالشبヱ لゅヘن اأطΑب るحΑボالم

 عدن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/03/2010 م 

هال عヱΑ ヶヤسف Αゅホد 
 ヶمΑالحك 

الバاるホ بΑن الاكتΑن المرتبط بゅلمゅنヱز ヱداء 
 الゆヤボ الرヱمゅتزヵ بمدΑن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10/03/2010 م 

منゅهج الるピヤ تュΑヱボ الرسゅئل الヤバمるΑ فヶ  حمヱد عヶヤ احمد الزلΑل
 れゅバمゅالج ヶف ゅヰسΑتدر ペطرائヱ るΑربバال

れゅΑヱلヱء اヱض ヶف るΑمنΑال 

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

 10/03/2010 مゅجستΑر

 ヵヱالبحث الترب 
ゆلゅاحمد غ ヶヤعبده ع  れداゅΑボر اداء الΑヱهد تطゅバالم ヶف るΑヱالترب

المヰنヱ るΑالتボنるΑ بゅمゅنる الゅバصمる فヶ ضヱء 
 るヤمゅدة الشヱر الجΑΑゅバم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ11/03/2010 م 

عبدالكرュΑ عبدالحسΑن 
ゆئゅالن 

 るΑدボالن るΑسゅΑالس れゅΑال ポヱالبن ヴヤع ゅاثرهヱ
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑرゅالتج 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ11/03/2010 م 

عبدالمجΑد نΑゅف احمد 
るنヱعا 

 ュدع ヴヤع るΑعゅااجتم るئΑاثر البヱ رヱد
 れゅバمゅالج るبヤلدى ط ヶراطボمΑل الدヱالتح

 るΑنΑسطヤヘال-ヶطنヱح الゅالنج るバمゅج- ゅذجヱنم 

ヶنΑسطヤف  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 16/03/2010 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

ュسゅج ヶسن فتحヱ  るدراس: るدة الترجمゅس مΑهج تدرゅمن るΑلゅバف
 るس الترجمΑهج تدرゅمن るدمボت ゅلم るΑبΑتجر

 فヶ جゅمるバ الحدΑدة

ヶホعرا  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ17/03/2010 دكت 
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الحمるΑゅ الجنゅئるΑ لヤحゅΑة الخゅصる فヶ الゅボنヱن  بشرى زΑدعヶヤ حسن المؤΑد
 ヶمنΑال- るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ17/03/2010 م 

ゆゅمن  د عبده احمد العطΑال ヶف るمゅバال れゅالمكتب-  るΑمسح るدراس
るΑمΑヱボت 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ18/03/2010 م 

 ヴΑحΑ د د るΑفتح
ヶمدانヰال 

 ヶف ヶمΑدゅد ااكゅااعتم ュゅذج لنظヱء نمゅبن
るΑمنΑال れゅバمゅالج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ18/03/2010 م 

طゅرベ عヶヤ عΑدرヱس 
 السゅボف

 るΑزΑヤاانج るピヤال ヴال るΑدنバال るجヰヤال るترجم
- むدゅالمبヱ れمشكاヤل るدراس 

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ21/03/2010 دكت 

فヱزるΑ نゅجヶ حسن احمد 
ヵالصبر 

 ゆヱヤسゅب ヶالذهن フصバال るΑヤعゅف ュΑバヤالت
التヱゅバنヶ فヶ تنمるΑ مゅヰراれ التヘكΑر 

るヤالمرح れゅلبゅلدى ط ヵرゅاابتك 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ22/03/2010 م 

 الثゅنるΑヱ فヶ مボرر الكΑمゅΑء
د عبدالヱهゆゅ د حسΑن 

ヶانヱالخ 
المنゅعヶ مバدل انتشゅر فΑرヱسれゅ الヱバز 

بΑن   BヱCالبشرヱ ヵالتゆゅヰ الكبد 
 الΑمن-المتبرعΑن بゅلدュ فヶ مدΑنる ذمゅر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ23/03/2010 م 

ヶصゅالرب ュنゅدر غゅボعبدال  れΑكゅالب るボΑطر ュΑΑボتMGIT9∝0  フكشヤل
عن المتヘطرة السるΑヤ الرئヱ るΑヱمدى 

るΑヱلأد ゅヰتΑسゅحس 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ23/03/2010 م 

نجاء حسΑن محسن د 
 ضΑف ه

تΑΑバر مぼشراれ ااأضداد الذاتるΑ بΑن 
 ヶف るΑعヱالمجم るΑمゅالحم るالذئب ヴمرض

 الΑمن-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23/03/2010 م 

حسΑن ابヱبكر عبدالرحمن 
 العΑدرヱس 

 ヵادヱ ヶف るΑش الصخرヱボالنヱ ュヱالرس
حضرمれヱ االフ الثゅنホ ヶبل المΑاد 

 )ヵادΑل المヱاا フاال(-るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 23/03/2010 مゅجستΑر ااثゅر

るΑفن るΑخΑرゅت るΑاثر 
مバدل انتشゅر ヱعヱامل ااختطゅر لバدヱى  ヱضゅح عثمゅن عبده د

الΑヘرヱس المخヵヱヤ التنヘسヶ بΑن ااطゅヘل 
 دヱن السنる الヱاحدة منる الバمر

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ24/03/2010 م 

 ヶف ヶسヘز التنゅヰالج ゆゅヰلتゅن بΑبゅالمص
 مدΑنる صنゅバء
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ュゅدعゅب ポرゅمب ュلゅالكبد  احمد س ゆゅヰس التヱرΑر فゅانتشB  ءゅن النسΑب
الヱヤاتヶ فヶ سن اانجヱ ゆゅاحتمゅل انتゅボل 

るلأجن ゅΑدヱى عمヱدバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ24/03/2010 م 

 الΑمن -فヶ مدΑنる صنゅバء 
ヵالبدا ヶヤاز د عヱف  ヶف るΑنヘال るΑالترب れمشكا ュΑヤバالت るヤمرح

الجمヱヰرるΑ  -ااسゅسヶ فヶ محゅفظる ذمゅر 
るΑمنΑال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ24/03/2010 م 

 ュسゅホ د عبدهΑسع ュΑعبدالكر
 الدعΑس

 るΑر اادارة المدرسΑヱترح لتطボذج مヱنمぺ
 るヤمゅدة الشヱء ادارة الجヱض ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ25/03/2010 م 

ヵرヱاحمد ااد ヶヤر آان  د عゅホصص ادホ ヶف るΑسΑع الرئΑاضヱالم
るΑدボن るدراس:ヱب 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ25/03/2010 م 

 ヶヤشرف ع ュΑابراه ュاحا
 شرف الدΑن

 れゅترجم ヶف るΑالدال ベヱرヘدة الΑصホ
ゆゅبΑاارض ال 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ27/03/2010 م 

ヶمدانヰن حسن الΑل  طه حسゅمج ヶف ヶالمجتمع المدن れゅسسぼر مヱد
   9008 - 0220حベヱボ اانسゅن 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ27/03/2010 م 

منصヱر عヶヤ صゅلح فゅرع 
ヵرΑالبش 

 フΑالتكヱ ヵدゅتصホاا れΑمج التثبゅاثر برن
الΑヰكヶヤ عヴヤ الボطゅع الخゅص فヶ الΑمن 

 ュ∝900 - ∼022لヘヤترة 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ27/03/2010 م 

ااجتمゅعヶ الヱバلمヱ るاثرهゅ عヴヤ التュΑΑボ  طゅرベ مطヰر د مطヰر 
 るΑعゅاجتم るدراس : るΑمنΑأسرة الゅب るボヤバالمت

るصمゅバال るنゅمゅب るΑボΑتطب 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 29/03/2010 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

خدΑجる عبدالساュ احمد 
 غゅنュ المبترع

 るتホعاヱ ヵددバل لدى الحس الΑلتحصゅب
 ヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ مسゅالخ フذ الصΑتام

れゅΑضゅΑدة الرゅم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 30/03/2010 مゅجستΑر

عبدالゅボدر احمد 
ヶヤدرالرمゅボعبدال 

منゅزعれゅ التنΑヘذ المضヱعるΑ فゅホ ヶنヱن 
ヶمنΑال れゅバالمراف 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ30/03/2010 م 

اسمゅء عبدالنゅصر حسΑن 
 معصゅر فخرالدΑن

 ヴمرض ヶف ゅヘلぺ رヱسس فكتヱمر تكرヱΑالت
 ヱالسمنる 9السكرヵ النヱع  

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ31/03/2010 م 

ベدゅاحمد عبده الص ュゅلدى  ابتس るΑヱヤالك れゅΑالحص れゅنヱد مكΑتحد
 الΑمن -المرضヴ الΑمنΑΑن بمدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ31/03/2010 م 
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احمد د عبده د 
 ヵرヱالحج 

 ヶرائض فバال ヴヤامر عヱلأ ヶنヱنゅボال ュゅالنظ
ヶمنΑال れゅバن المرافヱنゅホ 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ01/04/2010 م 

فヰمヶ د احمد صゅلح 
ヵكرゅالب 

 ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف るمヱلخصゅب るلゅكヱال- 
るرنゅボالم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ03/04/2010 م 

حΑヘظる نゅصر عヶヤ حسن 
 شعبゅن

 るΑالزراع るΑدゅاارش れゅجゅΑااحت るدراس
لヤمرぺه الرるΑヘΑ فヶ مجゅل رعるΑゅ اأبゅボر 

れゅΑرΑض مدバب ヶف るΑヤالمح 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ05/04/2010 م 

 محゅفظる الحدΑدة
ヶد الدبع ュسゅホ د احمدΑلヱ  لゅヘلأط れゅمヱسヱمヱل الكرΑヤتح ヵヱذ

るئΑلبゅب ゅヰتホعاヱ るΑヤボバال れااختاا 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراه الكヱ05/04/2010 دكت 

ヱホاعد ぺヱسس الحヱكمる فヶ مجヤس إدارة  مヱسヴ د طربヱش 
 るهمゅالمس れゅن  -الشركΑانヱボال ヶف るدراس

 الΑمنヱ るΑالمصرヱ るΑدヱل

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ11/04/2010 م 

 ヶجΑヤن الخヱゅバس التヤمج 
ゆヱلح د المجذゅد صヱالكبد  محم ゆゅヰس التヱرΑر فゅدل انتشバمE  نΑب

 متبرعヶ الدュ 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12/04/2010 م 

هدى عبدالヤطΑف احمد سعΑد 
ヶボΑالعر 

 ヶف るΑالسن ゅΑゅطバالヱ るΑالدائل الشرع
ااحكュゅ الるΑヰボヘ لバヤامΑ  るحヴΑ بن الحسΑن 

( ュسゅボ000-∼006بن ال)هـ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ13/04/2010 م 

 るه من دراسゅفصل الزك るΑمن بدا ペΑボتحヱ
كتゆゅ الدائل الشرعるΑ الヴ نるΑゅヰ فصل 

 الحج
سュゅヰ حمヱد احمد د 

ヶالمخاف 
 ゅヰتホعاヱ るرفバراء المヱ ゅم れراゅヰم

بゅلتヘكΑر الヰندسヶ لدى طヤبる الصフ اأヱل 
 ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 14/04/2010 مゅجستΑر

 るلح احمد كرامゅص
 بゅصΑヱطΑن

استراتΑجれゅΑ ااستمゅع بΑن الدارسΑن 
るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶن فΑΑمنΑال 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ14/04/2010 دكت 

ابراهュΑ بن عヱاجヶ احمد 
ヵرΑدغر 

التمゅسポ النصヶ فヶ متشゅبれゅヰ الボرآن 
るΑظヘヤال 

ヵدヱバس れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ15/04/2010 م 

 17/04/2010 مゅجستΑر ااثゅرااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶدراسる اثرるΑ لヤمヱاホع الボدΑمる فヶ منطボتヶ )  بشΑر عبدالرゆΑホ سعΑد حمΑد 
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 اانسゅنるΑ سゅمح ( من المゅバفر-ホدس 
 ュلゅهر سゅال مرشد طヱن

ヶالعبس 
 るدراس るバمゅذ الجゅاست ヶعゅر ااجتمヱالد
 ヶمنΑالمجتمع ال ヶف れゅئヘض الバب れゅバホヱلت

るバمゅذ الجゅمن است 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ19/04/2010 م 

ヶشكヱمل  احمد عبده احمد المバد الボع ヴヤع ペΑالتطب ゆاجヱن الヱنゅボال
るرنゅボم るلゅرس ヵردヘال 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ21/04/2010 م 

ااستخداュ الشバبヶ لنبゅتれゅ مدΑرるΑ شرعゆ  عبده ゅホئد اسمゅعΑل مボبل
るنヱالر-るΑمنΑال るΑرヱヰز الجمバت るفظゅمح 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ22/04/2010 م 

-انتشゅر عヱز نゅزعる هΑدرヱجΑن الجヱヤكヱز فكヰΑه ابヱبكر بゅزرعه
∝-  ュالد ヶمتبرع ヶف るاعヱنぺヱ れゅヘسヱف

 الΑمنΑΑن ヱدヱر السΑتヱكΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ25/04/2010 م 

るبΑالمستج 
الピذائヶ المヵヱバ بΑن مバدل انتشゅر الΑヘرヱس  خゅلد د احمد الجمره

الرضع ヱاأطゅヘل الذΑن ゅバΑنヱن من 
ヶد فゅالح ヵヱバالم ゆゅヰاالت 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ26/04/2010 م 

 مدΑنる صنゅバء
ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ الرヱائヶ المゅバصر ヱالゅボرむ بدر احمد السعΑدヵ عبده 

るΑنゅاانس 
るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ28/04/2010 دكت 

فゅطمる عبدالゅボدر احمد 
 عヱヤان

تطヱر الヤヘسるヘ الكヱنヱヘشヱΑسるΑ فヶ الصΑن 
 بバد كヱنヱヘشヱΑس

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るヘسヤヘراه الヱ29/04/2010 دكت 

 ヵدヰن حسن عبده مゅمΑا
 فضゅئل

 るΑئゅΑمΑكヱتΑف るدراس フゅأصن るΑجヱلヱΑبヱ
 るΑطرバال ヶسゅΑتمヤال るヤئゅمن ع 

ヶمنΑ  るدلΑر الصΑホゅボバر الΑجستゅ08/05/2010 م 

سمΑرة د عヶヤ صゅلح 
 ااشヱل

 れمゅتヱヤجヱ زΑتゅヘسヱن فΑاゅاألك ュΑط إنزゅنش
 れΑゅمゅتヱヤجヱ زΑنΑمゅترنس れΑゅاست ヱلゅكسヱا

 بΑرヱفれΑゅ ترانسべمΑنΑز

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ08/05/2010 م 

 ヶز فΑداΑゅبتΑل ترانسبΑمゅتヱΑヤج ゅمゅالجヱ
مصل انゅس متنヱゅلΑن لヤحبる السヱداء 

 ヱالバسل
مバدل انتشゅر خمج المتكヱرة الバنヱボدるΑ  بدΑع عヶヤ عبده نعمゅن 

 ヶف るΑالسكر ュدボال ヴن مرضΑب るΑالذهب
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/05/2010 م 
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 الΑمن -مدΑنる صنゅバء 
مバدل انتشゅر ぺضداد فΑرヱس الحصبる  عبدالبゅسط سعΑد د عبゅس 

 ヶثΑحدヱ املヱء الحゅن النسΑب るΑنゅاالم
ヶسΑالرئ ヴヘالمستش ヶادة فヱال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/05/2010 م 

 るヤجب るنΑبمد 
ヶعゅالرب ヶヤع ヶヤاحمد ع  ヴال ペΑلطر るΑاヱر ヶビ るΑنゅاانس れゅホاバال

るΑدボن るند دراسヰل 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ09/05/2010 م 

كゅمل حزاュ عヶヤ مボبل 
 ヶحヤヘالم 

لヱرانس : رヱاるΑ نسゅء مピرمれゅ لدヵ اتش 
るΑسΑكرة الرئヘال るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ11/05/2010 م 

ヶボن عبده محسن العنΑن  امゅاائتم ペئゅلبط ヶنヱنゅボال ュゅالنظ ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ12/05/2010 م 
 ヶヤض احمد د احمد عΑن  معΑش بピالヱ رゅمن ااحتك ポヤヰالمست るΑゅحم

 دراسる مゅボرنる -الشرヱ るバΑالゅボنヱن 
ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ19/05/2010 م 

ヶヤئد عゅホ صر دゅعبدالن  るجヰمنヱ ヶربピن بن د المΑالحس るامバال
 ュالمرا パヱヤشرح ب ュゅبدر التم るبゅكت ヶف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ19/05/2010 دكت 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ مشゅكل التنمるΑ فヶ منطるボ خヱان نゅجヶ نゅجヶ عヶヤ جمΑل 
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر الجΑجستゅ19/05/2010 م 

السゅΑسるΑ اشكゅلれゅΑ ترجمる ااصطاحれゅ  اΑمゅن عبدالساュ عبدالحゅفظ 
 :るΑربバال るピヤال ヴال るΑزΑヤاانج るピヤمن ال

るΑدال るΑヱنح るدراس 

ヶホعرا れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ19/05/2010 م 

ュΑل عبده د الكمΑض  نبホゅتن ヶف るد: دراسヤΑبرفヱد كヘΑد
 ヶصصボء الゅالبن ヶاثرة فヱ れゅΑالشخص 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ23/05/2010 م 

ヶجゅئد نゅホ هرゅعبده ط  るΑتنم ヶف るΑئΑالب るΑرر التربボس مΑاثر تدر
 るΑالترب るΑヤك るبヤلدى ط れراゅヰالمヱ ュΑボال- 

 صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ24/05/2010 م 

 ヶヤاحمدع ュشゅعبده ه
 الخزان

عゆヱΑ الボرار اادارヱ ヵفゅボ أحكュゅ الボضゅء 
ヶمنΑال 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ25/05/2010 م 

ヶعゅطホ ヶヤن عヱمكن ヴض  منバاص بヱخ るدراسヱ عゅاصطن
るرعヘالمت るΑالنجم れمراΑلヱالب 

ヶمنΑ ュヱヤバء  الゅΑمΑر الكΑجستゅ25/05/2010 م 

عبدالرحمن احمد د د 
ゆゅΑذ 

 ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف ヵد اادارΑرヱد التボع- 
 るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ26/05/2010 م 
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 ヴمثن ヶヤع ヶجゅر نΑسم
 الدホح

الثゅنるΑヱ تطΑヱر اداء مدΑرヵ المدارس 
الゅバمる بمحゅفظる إゆ فヶ ضヱء مュヱヰヘ ادارة 

 るヤمゅدة الشヱالج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ26/05/2010 م 

المكتبヱ れゅمركز النظュ الحゅسヱبるΑ فヶ  د سΑف د نعمゅن
 ュゅنظヤل るΑمΑヱボت るدراس :れゅمヱヤバالم
るمゅバد الΑバالس るمكتب ヶف ゆسヱالمح 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ27/05/2010 م 

المضゅدة لヤمستضد مバدل انتشゅر ااجسュゅ  هدى عヶヤ حسΑن الكゅΑل
HBc  ヶمستضد السطحヤن لΑلبゅن السΑب

ヶئゅالكبد الب ゆゅヰس التヱرΑヘل 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ29/05/2010 م 

 الΑمن-من متبرعヶ الدュ بمدΑنる عمران  
بشرى عبده عبده 

ヶالمخاف 
السΑستゅتΑن سヶ الバاるホ بΑن مستヱى 

ヱالكرゅΑتΑنΑن فぺ ヶمصゅل المخزنΑΑن 
 المصゅبΑن بゅلヘشل الكヵヱヤ المزمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ29/05/2010 م 

 ヱمرض السكرヵ النヱع الثゅنヶ فヶ الΑمن
عヴヤ التヱヤث تゅثΑر استخداュ مゅΑة المجゅرヵ  رفゅホ ペΑسュ عبده د 

 البكتΑرヵ لمحゅصΑل الخضゅر
ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ29/05/2010 م 

عزΑز منصヱر عヶヤ صゅلح 
 عجΑر

 ュゅバال フظヱمヤل るΑبΑدほالت るΑلヱالمسئ
 ヶمنΑال ヶヘΑظヱال ュゅالنظ ヶف ゅヰتゅنゅضمヱ- 

るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ01/06/2010 م 

ヶشゅصر البحゅن ヶヤى عヱボت  ュΑرآن الكرボال ヶع فゅااتب ュヱヰヘم-  るاعヱنぺ
 ヱاثゅرة

ヵدヱバس  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ01/06/2010 م 

 ヶホعا ヶヤع ヴΑحΑ ベرゅط
ヶخرم 

 フذ الصΑتام ュارد اثر استخداヱسع لمゅالت
 るΑتنم ヶف ュヱヤバヤل るΑمヤバال るاأنشط ヶف るئΑالب

ヶراإبداعΑكヘالتヱ るΑバالداف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ02/06/2010 م 

  ュヰΑلد 
جمΑل احمد سعΑد فゅرع 

 ヵヱヤالص 
 るΑمヤバال るذ اانشطΑヘاثر تن るΑفゅااستكش

 ヶف るΑمヤバال れゅمΑヤバالت ヱه نحヰجヱالم
ュヱヤバال ヱل نحΑالمヱ لΑالتحص 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ03/06/2010 م 

ヶسゅسع ااسゅالت フذ الصΑلدى تام 
 13/06/2010 مゅجستΑر الدراسれゅ ااسامるΑااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶمن فتヵヱゅ جゅمع الヱ ュヤバالحكュ المستゅヘد  خمΑس عبヱد د بن سعد
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الバامる عبدالرحمن بن عبدالكرュΑ بن زゅΑد 
 れ ヵصرボهـ∼28الم 

るΑنゅاانس 

 ゆゅاخر الكت ヴح الゅالنك ゆゅمن كت-  るدراس
ペΑボتحヱ 

جゅヰΑن عبده عبده د 
 ヶヤΑالمز 

 ュヤバه مゅتج フنバهرة الゅظ るΑヱنゅالث るヤالمرح
 るصمゅバال るنゅء-بمدارس امゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ15/06/2010 م 

هنゅء حسゅن مゆヱΑヰ مボبل 
ヶافヱال 

 , ヶكΑل الدゅバضد الس ュΑバمج التطゅبرن ュΑΑボت
مバدل التピطヱ るΑالحゅلる المنゅعるΑ بΑن اأطゅヘل 

 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16/06/2010 م 

ヶنゅΑاحمد الض ヶヤر عΑمن  れゅه الصراعゅتج るΑمنΑال るΑرجゅالخ るسゅΑالس
 ヶボΑرن اافرボال るボمنط ヶف るΑヤااه-  るاازم

ゅذجヱنمぺ るΑلゅمヱالص 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ16/06/2010 م 

 ヶاسعヱعبده احمد ال るヤΑلح  نبゅボر المバش ヶء فゅバء  -صنヱض ヶف るدراس
るΑヱΑالبن るΑرバالش 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ23/06/2010 م 

تほثΑر بバض المゅバماれ الزراعるΑ عヱ  ヴヤفゅء عبده عبΑد احمد
ヵدヤل البヱヘال 

ヶمنΑ るالزراع  るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ23/06/2010 م 

عصュゅ عヶヤ عヶヤ حسن 
 الشجゅع

مصゅحبる ااصゅبる بΑヘرヱس التゆゅヰ الكبد 
البゅئヶ نمط سヶ مع النヱع الثゅنヶ من مرض 

 السكرヵ فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ24/06/2010 م 

 الΑمن - 
عزΑزة مصヤح اسمゅعΑل تゅج 

 الدΑن 
تطبペΑ تボنれゅΑ زراعる اأنسجる عヴヤ بバض 

 النبゅتれゅ الطبヱ るΑالバطرるΑ فヶ الΑمن
ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ29/06/2010 دكت 

مطΑع عヶヤ عヶヤ مボبل 
 ヶلゅヰボال 

مュヱヰヘ مュゅヰ المشرフ التربヵヱ فヶ ضヱء 
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るヤمゅدة الشヱإدارة الج

- ゅذجヱنمぺ عمران るفظゅمح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ30/06/2010 م 

سمΑر صゅلح عبده حسن 
ヶنゅحヤالم 

 ヶعヱالنヱ ヶヤى الكヱس المستゅΑホ لأضداد
بΑن المرضヴ الذΑن ゅバΑنヱن من  IgEنヱع 

ヶバضヱد المヤالج るΑسゅحس 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ05/07/2010 م 

 اأصحゅء فヶ الΑمن 
 06/07/2010 مゅجستΑر الΑホゅボバر الصΑدلる  سヱرヵفحヱصれゅ فΑتヱ كΑمゅΑئヱ るΑبヱΑلヱجるΑ لبバض  الحسΑن د راسュ العثمゅن 
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ヶستヱالكمب るヤئゅمن ع れゅتゅالنب 
 ュسゅホ اجال احمد عبده  ヴن المرضΑب パاヱاأب るΑヘل الخΑヘث الطヱحد

 ゆإ るنΑمد ヶف るعゅالمن ヶصヱボمن -منΑال 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ07/07/2010 م 

عبدالمポヤ مطヰر احمد 
ヶبΑالشب 

 : るΑربバرة الΑالجز るشب ヶد فヱالحد るΑヱتس
 ヶمنΑن الΑذجヱالنم ヶف るرنゅボم るدراس

 ヵدヱバالس- ヶنゅمバال ヶمنΑال 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ07/07/2010 م 

 0220-9006ュ 
لدى اطゅヘل اضطرابれゅ الكاュ الشゅئるバ  نجاء د حΑن الخزان 

 الرヱضる فヶ امゅنる الゅバصمる صنゅバء
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ07/07/2010 م 

عبده عヶヤ عヶヤ صゅلح 
ヵدرボال 

 れゅΑالمسرح ヶف るΑفゅボالث るΑヱヰال るヤمشك
 ااسゅسるΑ لجヱن مΑヤΑنピتヱن سΑنج

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ07/07/2010 م 

ヶعΑصل السبゅف ヶد سمح  ゆتراビاゅب ゅヰتホعاヱ اأداء るΑヤعゅف るدرج
 るΑヱنゅالمدارس الث ヶمヤバلدى م ヶヘΑظヱال

 るالمكرم るبمك 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ08/07/2010 م 

مゅヰ بنれ بゅنヶ فゅضل 
ヶعΑالسب 

االتزاュ الヱظヱ ヶヘΑعاホتる بضヱピط الバمل 
 れゅبنヤل るΑヱنゅالمدارس الث れゅمヤバلدى م

 بمدΑنる الرゅΑض

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ08/07/2010 م 

 ベعبدالرزا ゆゅهヱعبدال ュثΑه
 حسΑن مسعヱد

الخاゅΑ البΑضゅء الバاるホ مゅ بΑن مستضد 
البشرヱ るΑالمرضヴ الΑمنΑΑن الذゅバΑ ヵنヱن 

るヤالمرح ヶف ヵヱヤشل الكヘمن ال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/07/2010 م 

ヶلゅバال ュط الدピمع ض ペالمترافヱ رةΑاأخ 
بدر عبده نゅجヶ احمد 

 نゅصر
 ヶئゅالبن ュΑΑボجزء التヤل ヶجヱلヱΑجヱدرΑヰالヱ

 الشمゅلヶ من حヱض ゅホع جヰران 
ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤر عΑجستゅ10/07/2010 م 

خゅلد محسن عヶヤ زاΑد 
 Αホران

 れヤمゅه るΑلمسرح るΑسΑر الرئゅاافك るدراس ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ10/07/2010 م 

 10/07/2010 دكتヱراه الるピヤ اانجΑヤزるΑ الΑ れゅピヤمنヶ ااستشراベ فヶ الشバر الرヱمゅنسヶ عبゅس عبدالمポヤ د مطヰر
ヶد الصاح ヶヤج  د احمد عゅع دمΑد مطΑصص زホ ヶالسرد ف れゅΑヤتج ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ10/07/2010 م 
حسΑن خΑヤل عبدالرحمن 

ュسا 
 ヱنم ヴヤع るΑヱΑالح れゅض المخصبバر بΑثほت

 صنフ سبヱ-ほتطヱر الボمح 
ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ11/07/2010 م 

ヵجرヰعبده د ال ュΑع شدة  ابراهΑزヱلت るΑنظر るزر دراسΑヤال るバاشヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ11/07/2010 م 
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 るر اانظمぼب ヶف ュヤالمظ フΑヱالتج れذا
ヒΑز ヴヤع るΑヱالمحت るΑالبصر 

ヶسヱゅالج フΑヱالتج るバشぺ ذجヱنم ュستخداゅب 
ابポ البヤد الحبゆΑ لヤكゅتゆ اان بゅتن : دراسる  جمゅل حسن عبده سعΑد 

るΑكرヘال ゅヰتΑلبن 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ11/07/2010 م 

صゅヘء حسن احمد د 
 الحداد

دراسる فヶ الذاヱ れااخر فヶ رヱاれゅΑ جヱن 
ヵتزヱل كヱ كسゅم 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ11/07/2010 م 

تほثΑر التピذるΑ الراجるバ الشるΑヰヘ المبゅشرة  حنゅن عヶヤ الحゅج ゅホئد الجند
مゅボبل الΑピر المبゅشرة لヤمدرس عヴヤ النتゅج 

ヶنゅى الثヱالمست るبヤلط ヶヰヘالش 

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

 11/07/2010 مゅجستΑر

-  るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ-  るΑالترب るΑヤك- 
 جゅمるバ صنゅバء

دراسる بバض الخصゅئص الΑヘزゅΑئるΑ  عヶヤ سゅلュ عبد الحسΑن 
 るضヘال れنداヱرΑヤلت るボΑホالر るΑشビالا

AnglnTe3 ヶف ゅヰاستخدام 

ヶホعرا ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ12/07/2010 م 

るΑالشمس ゅΑالخا 
عゅلمる اتجゅهヱ れゅرぼى رヱبرれ فرسれ فヶ  بشرى نゅصر احمد المصヱبع

るΑدボن るدراس : ヵرバالش 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ12/07/2010 دكت 

ヵحسن لطف الحمز ュゅابتس  ベヱالحر れゅبゅاص るحبゅالمص れゅبヱكرΑالم
 るانسج ヴヤع ゅرهΑثゅتヱ ءゅバصن るنΑمد ヶف

 الヘئران

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ12/07/2010 م 

سحر د ΑحヴΑ احمد 
 ヶغゅΑالس 

 ヶΑا اتشヱط تشنゅارتب : ヴء تتداعゅΑااش
 بゅلتゅرΑخ

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ12/07/2010 م 

عصュゅ حسن نゅجヶ حسن 
ゅجゅالمزج 

 るترجم れءاゅヘعن ك るر / دراسヱالدكت
 ヶヤع フسヱΑ رة  -عبدهヱس ヶز فゅمجヤل

 ュΑرآن الكرボال ヶرة فボالب 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ12/07/2010 دكت 

تュΑΑボ ترجمる مجمヱعる مختゅرة من  نعمه خゅلد د الحゅج 
るΑمنΑص الΑصゅホاا 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ13/07/2010 م 

ヶجゅن ベرز ヴΑجΑ ュزゅح  ヶالمرجع ف ヶمحك ヶصΑر تشخゅء اختبゅبن
ヵヱس التربヘالن ュヤバل るΑسゅااس れゅمヱヰヘالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ13/07/2010 م 
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 ュبر عبده حزاゅص
ヶجΑالصب 

السكرΑΑن البゅلΑピن تضبΑط سكرヵ الدュ لدى 
 ヵسكرヤل ヶطنヱالمركز ال ヴヤن عΑالمتردد

 فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ14/07/2010 م 

مバدل انتشゅر مرض السكرヵ النヱع الثゅنヶ  خΑヤل د عبدالعظュΑ د
 فヶ مدΑنる تバز 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ14/07/2010 م 

صاح احمد صاح 
 ヶنゅمヱالك 

هـ 06مسゅجد مدΑنる ذمゅر حتヴ نるΑゅヰ الボرن 
 /02 ュ-  るΑرゅمバم るΑثرぺ るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 14/07/2010 مゅجستΑر ااثゅر

 ヶボΑف العرΑر حسن سΑمن  ベاヱسぺ ヶمل فゅバتヤط لΑسヱك るΑزΑヤاانج
 ュヰااس- るΑلヱتداヱ るΑヱピل るدراس 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ14/07/2010 دكت 

 ヶヤصر احمد عゅل نゅجم
ヵهرゅمحسن الش 

لحظれゅ الرحمヱ るالバنフ فヶ الボصص 
 るنر : دراسヱكヱا ヵفانر るتبゅكヤره لΑصボال

るΑدボن 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ14/07/2010 م 

مボترح لتجΑヱد اداء اعضゅء هΑئる التدرΑس  نجヱى احمد عヶヤ الحゅج 
 るΑزΑヤاانج るピヤال ヶف-  るバمゅبج るΑالترب るΑヤك

 صنゅバء فヶ ضヱء المΑΑゅバر

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

 14/07/2010 مゅجستΑر

るΑلمゅバال るΑمΑدゅااك 
شヱΑ ヶホヱسف احمد 

ヶمΑالحك 
 ヶف るΑكΑرة الكاسゅمامح من الحض

 ュΑدボمن الΑرة الゅحض 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
 15/07/2010 مゅجستΑر ااثゅر

عبدالعزΑز د عヶヤ ال 
ヶجحان الشمران 

مدΑرヵ مستヱى اابداع اادارヵ لدى 
るΑمΑヤバر التΑل عسΑゅمح るفظゅالمدارس بمح 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ15/07/2010 م 

معゅذ احمد حسن عبده 
ヶالصاح 

 るΑヤاصヱس التΑالتدر れゅΑنボت ュمدى استخدا
فヶ الصフ الثゅنヶ عشر فヶ المدارس 

 るΑمنΑال 

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

 15/07/2010 مゅجستΑر

حゆ الشبゆゅ : عزل ヱتنمΑط المسبゆ  شゆゅヰ عヶヤ احمد صاح
المرضヱ ヶمستヱ れゅΑヱخゅمる الصヱرة 

ヴヤثرة عぼامل المヱバالヱ るΑرΑالسر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ17/07/2010 م 

 ゅرهヱヰدةظΑالحد るنΑمد ヶف 
د احمد محسن منصر 

ヶالسام 
 るطヤالس フئゅظヱ ヶヤビゅش ュゅヰات れاجراءا

 ュヰكمتゅمحヱ ゅΑヤバال るΑذΑヘالتن- るرنゅボم るدراس 
ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ17/07/2010 م 

ヶفヱصر الجゅعبده احمد ن  るΑاأرض السكن れゅامバاست るنゅمほبヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆااداゅΑرافピراه الجヱ17/07/2010 دكت 
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الゅバصمる صنゅバء : دراسる لأنمゅط ヱكゅヘءة 
れゅهゅاتجヱ るΑヘΑظヱال るΑゅヘكヱ 

るΑنゅاانس 

ヶヤبボالمست ヱالنم 
فゅطمる سゅمヶ عبدالجΑヤل 

 れゅشΑヘالع 
 ベع الشرヱر مشرΑثほر مدى تΑسط الكبヱاا

 ヵدヱバالس ヶسゅΑالس ュゅالنظ ヴヤ9000ع-
9002ュ 

ヶد اردنゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ17/07/2010 م 

تュΑヱボ اختبゅراれ الュヱヤバ لنるΑゅヰ مرحるヤ التュΑヤバ  د عヶヤ ثゅبれ سعΑد 
ااسゅسヱ ヶفペ مΑΑゅバر ヱمヱاصれゅヘ ااختبゅر 

 الجΑد 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ18/07/2010 م 

 ヶجゅد احمد نΑن  طال سعΑل بΑنتヱكΑعاج البراز るΑلゅバد فΑتحد
 るΑلヱالب ゅΑرسゅヰヤلبゅن بΑبゅالمص ヴالمرض

 るحج ヶف るΑヱバالمヱ- منΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط れゅΑヤΑヘر الطΑجستゅ20/07/2010 م 

ぺثر تدرΑس ヱحدة مطヱرة ヱفペ المدخل  نゅدΑه ابراهュΑ عبده د
 るΑتنمヱ るΑئΑطر البゅلمخゅب ヶعヱال ヶف ヶئΑالب

 ااتجゅه نحヱ الΑヘزゅΑء لدى

ヵمصر  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ20/07/2010 م 

 るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤط 
るرجヘد الヱر د حمゅعم ペΑホالد れゅض محسنバب ュΑΑボت ヶمنΑ るالزراع るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ20/07/2010 م 

 ュسゅホ عبده ゆゅهヱز عبدالΑゅف  ュر الدボفヱ るΑヱバالم れゅΑヤΑヘلطゅب るبゅنمط اأص
 るΑヘΑالر ペطゅل مدارس المنゅヘاط ヶف

 ゆإ るفظゅمح ヶف るΑالحضرヱ-منΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط れゅΑヤΑヘر الطΑجستゅ21/07/2010 م 

تュΑΑボ مستヱى الزنヱ ポبバض الバنゅصر  فヰمヶ مرشد عبده شゅهر
ااخرى فヶ السゅئل المنヵヱ لدى متゅバطΑن 

 れゅボال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ21/07/2010 م 

لدى مرضヴ اضطرابれゅ تゅاビدة الدرるΑホ  رضヱان حمヱد عヶヤ احمد 
ヶنمط س ヵالكبد ヶسヱرΑヘال ゆゅヰاالت 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ21/07/2010 م 

تطΑヱر اداء مدΑرヵ اداراれ مكتゆ التربるΑ  نجヱى احمد صゅلح ホنبع
ヱالتュΑヤバ بゅمゅنる الゅバصمる فヶ ضヱء مدخل 

るヤمゅدة الشヱلجゅاادارة ب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ21/07/2010 م 

ヶヤن عゅاحمد جدب ュΑعبدالكر  るボヘل الヱاص ヶビ ヵالمجز ゆゅكت-  るدراس
ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ22/07/2010 م 
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لسポヱヤ مヤバمヶ الバاるホ بΑن ادراポ الطヤبる  رるΑホ عΑ ヶヤحヴΑ العمゅد
 ュヰΑلد ヶヰヘااداء الشヱ るΑزΑヤاانج るピヤال 

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

 22/07/2010 مゅجستΑر

تغرΑدة عبده احمد حΑدر 
ヶボΑالعر 

الدヱلヶ لュヱヤバヤ مستヱى مボرヱئるΑ المゅΑボس 
TIMSS  الرابع フذ الصΑلدى تام

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅااس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ22/07/2010 م 

 るΑف ヶمヤバال ュヰヤΑبتحص ゅヰتホعاヱ 
عヱض جمعゅن د 

 بゅعヱضゅن 
 るΑヱピヤاجز الヱز الحヱゅتج ヶف るΑفゅボالثヱ

  るΑزΑヤاانج ヴال るΑنゅバالصن るجヰヤال るترجم
れΑبゅج るلترجم るصゅرة خゅمع إش 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ24/07/2010 م 

 ゆاأد ヶف るΑعゅاجتم ゅΑゅضホ ゆゅن لكتヱاتسヱ
ヶمنΑال ヶبバالش 

تغرΑد عبده حزاュ أبكر 
ヶΑヤالع 

 ヶر اابداعΑكヘالت れراゅヰافر مヱمدى ت
 ュゅسホاا ヶن فΑمヤバالم るبヤد لدى الطホゅالنヱ

 るΑالترب るΑヤبك るΑمヤバال-るحج るنΑمد 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ24/07/2010 م 

شΑゅف عبده حسن 
ヶヘΑالحذ 

 るヘヤمخت れゅΑヱمست るفゅر اضΑثほر تヱمن بذ
ュالاح れكゅاداء كت ヴヤع るالبرك るحب 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ24/07/2010 م 

د عヶヤ شゅΑヤن سΑヤمヱن 
 بヤحゅف

 れゅΑضゅΑلر るندسヰال ゆى كتヱل محتΑヤتح
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 24/07/2010 مゅجستΑر

ヶس  د عبده محسن الحسنΑالتدر るئΑء هゅلدى اعض ヶمΑاء التنظヱال
فヶ جゅمるバ صنゅバء ヱعاホتる ببバض 

れراΑピالمت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ25/07/2010 م 

اانتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱس االتゆゅヰ الكبدヵ  الュゅヰ د عبده حزاュ طゅرش
) ぺ ( فヶ اأطゅヘل دヱن سن الخゅمسる عشر 

 بمدΑرるΑ 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26/07/2010 م 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ الكゅندهヱ ヵヱヤمنヰجه فヶ شرح المヱطほ عヶヤ عبده عヶヤ سراج
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ26/07/2010 دكت 

るافراح حسن عبده غرام ュΑرآن الكرボال ヶف ヶسヘاامن الن ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ26/07/2010 م 

ゆاヱالب ヶヤلح عゅسف صヱΑ ヶヰボヘال フالخا ヶاثرة فヱ ヶدد الدالバالت ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑربバال るピヤراه الヱ26/07/2010 دكت 
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عبدالرحمن ゅホئد عبدالرحمن 
るΑボヘال 

 ゅΑجヱلヱالتكنヱ ュヱヤバال るバمゅج るبヤاداء ط ュΑヱボت
 ュゅء احكヱض ヶف ュΑرآن الكرボة الヱتا ヶف

るΑسゅد ااسΑヱالتج 

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

 26/07/2010 مゅجستΑر

 ヶヤد عΑسع ゆلゅد غヱمحم
ヵرゅالبك 

 ヶسسぼء المゅالبنヱ ヶراطボمΑااصاح الد
 るΑربバال れゅバالمجتم ヶف るطヤسヤل -لΑヤتح

 سヱسヱΑلヱجヶ مゅボرنる لحゅلる الΑمن

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 27/07/2010 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

 مجヤس التヱゅバن الخΑヤجヱヶدヱل 
حسΑن عبده حسΑن 

ヵرΑالبش 
 ゆكت ゅヰتضمنت ヶピنبΑ ヶالت るΑボヤالخ ュΑボال

 ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤلمرح るΑااسام るΑالترب
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

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

 27/07/2010 مゅجستΑر

لゅΑلヶ سヤطゅن عヶヤ د 
ヶمΑالزع 

الヱバامل المسヰمるΑ فヶ مستヱى انجゅز تامΑذ 
 るΑلヱالد るالدراس ヶف ヶسゅالرابع ااس フالص

 (TIMSSتمس)

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 27/07/2010 مゅجستΑر

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف れゅΑضゅΑدة الرゅبم 
هشΑゅホ ュゅد عبدالساュ عبده 

ヵرΑالشم 
 ュالمحك れゅطヤلس ヶعヱضヱالم ベゅالنط- 

 ヶمنΑال ュΑن التحكヱنゅホ ヶف るرنゅボم るدراس
ヵالمصر 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ28/07/2010 م 

 ヶالكبس ヶヤطه احمد ع  ヶدنバعمر ال ヶابن اب れゅΑヱمر れ96√ هـ
 ペΑボتحヱ るدراس るالسن ゆكت ヶف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ28/07/2010 دكت 

ヶمΑن احمد الرゅمヤسف سヱΑ  るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶف ヵد اادارゅسヘال
 الحكヱمるΑ : انمゅط ヱعヱامヤه

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ28/07/2010 م 

 ュاح ヶヤر حسن عΑبش
るالجران 

اثر استخداュ الحゅسゆヱ فヶ تدرΑس مボرر 
الباるビ عヴヤ اكتسゆゅ المゅヘهュΑ الباるΑビ لدى 

ヵヱنゅل الثヱاا フالص るبヤط 

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

 28/07/2010 مゅجستΑر

るصمゅバال るنゅمゅب 
ヶرة د عبده المحبشΑمن  るヤمرحヤء لゅΑج ااحヰمن れゅنヱل مكΑヤتح

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ28/07/2010 م 

ヶالسام ヶヤد احمد د ع  るشخص ヴヤن عゅاام ヶن فゅاانس ペح- 
るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ29/07/2010 م 

 ュسゅホ درゅボح عبدالゅء سمヱض ヶص فヱالنصヱ ゆاأد ゆكت ュΑヱボتヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅرمنΑجستゅ29/07/2010 م 
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ヶمゅالش  ヶف るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب るヤمゅدة الشヱر الجΑΑゅバم
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

るΑربバال 

 ュحزا ヶヤع ュسゅホ ュΑعبدالكر
ヶالبرط 

مظゅهر الヰدر المゅدぺヱ ヵسبゅبる فヶ مدارس 
التュΑヤバ الثゅنヵヱ الュゅバ بほمゅنる الゅバصمる من 

ゅヰΑن فΑヤمゅバنظر ال るヰجヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ31/07/2010 م 

 ヶヤد ع れبゅن ثゅحس
ゆااحص 

دراسる نظرるΑ لتヱزΑع شدة اشるバ الΑヤزر 
 るر اانظمぼب ヶف ュヤالمظ フΑヱالتج れذا

ヒΑز ヴヤع るΑヱالمحت るΑالبصر 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ01/08/2010 م 

 ゅΑヤバال ュΑボذج الヱنم ュستخداゅبسل  -ب るバأش- 
 جヱゅس

راجるΑ حمヱد فرحゅن 
ヶالمخاف 

عヴヤ تほثΑر بバض عヱامل الخطヱرة 
 ゆゅヰس اإلتヱرΑع فゅボヤل るΑعゅالمن るبゅاأستج
 ヶن فΑمバن المطゅن الشكΑب ヶئゅالب ヵالكبد

 الΑمن -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01/08/2010 م 

عبدالرحمن د حسΑن 
 المعمرヵ هبه

 るتホعاヱ نΑلヱبركヱر التゅبمرض السل اختب
الرئヵヱ الكゅمن بΑن الゅバمΑヤن فヶ الボطゅع 

 الصحヶ بمدΑن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01/08/2010 م 

اتجゅهれゅ الゅΑボداれ اادارるΑ فヱ ヶزارة  نゅصر سعΑد عヶヤ محسن 
 ヱنح るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ュΑヤバالتヱ るΑالترب

 االكترヱنるΑ تطبペΑ اادارة 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ01/08/2010 م 

 ヴΑحΑ د ヴΑحΑ رةΑسم
 معΑض 

 ュΑヤバتヤل ヱسكΑج るΑجΑاسترات ュاثر استخدا
التヱゅバنヶ فヶ اكتسゆゅ مヤバمヶ الュヱヤバ بバض 

るصمゅバال るنゅمぺ ヶف るΑسΑالتدر れゅΑゅヘالك 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ01/08/2010 م 

فヱاز نゅجヶ جゅر ه 
ヶانヱطボال 

 るピヤال ヶمヤバم ゆΑمج تدرゅبرن ュΑヱボت
 れゅΑゅヘء الكヱض ヶف るء الخدمゅثنぺ るΑزΑヤاانج

るبヱヤالمط るΑنヰالم 

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

 01/08/2010 مゅجستΑر

ヶزحボد حسن الヱن  احمد حمヱنゅボヤل ゅボفヱ るΑطنヱن الΑالمحكم ュゅحكぺ ذΑヘتن
ヶمنΑال 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ02/08/2010 م 

اانجΑヤزるΑ مバرفる الطヤبる الدارسΑن لるピヤ  بدヱر د حسΑن عヶヤ حنظل
 るتホعاヱ ヵヱالنح ュلتازゅب るΑاجنب るピヤك

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

 02/08/2010 مゅجستΑر
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 るピヤال ュسホ ヶف ュヰΑالتحدث لد れءاゅヘبك
 るΑزΑヤاانج-  るΑالترب るΑヤء -كゅバصن るバمゅج 

ابراهュΑ عヶヤ هゅدヵ حسΑن 
 ضبعゅن

 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت れض مشكاバب
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅعمران ب るفظゅمح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ02/08/2010 م 

ヵاحمد الجبر ヶヤاحمد ع  ヵرΑلدى مد ヶط المدرسΑالتخط るΑゅヘك
 るفظゅمح ヶف るمゅバال るΑヱنゅالمدارس الث

 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ -البΑضゅء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ03/08/2010 م 

فゅバلぺ るΑنمヱذج بنゅئヶ مボترح فヶ تصゆΑヱ  حゅصل نゅصر عヶヤ حゅصل 
المゅヘهュΑ الخゅطئる لدى طヤبる الصフ اأヱل 

 الثゅنヵヱ عن مゅヘهュΑ الشピل

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ04/08/2010 م 

 ヱالボدرة
حمヱد بن ابراهュΑ بن عبده 

ヶالغرب 
تュΑヱボ مΑΑゅバر اختゅΑر مدΑرヵ المدارس 

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤلممゅب るΑヱنゅالث 
ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ04/08/2010 م 

شرف حسن عبده حسΑن 
るΑヱرا 

 れゅヘヤمخ ベヱلمسح るヘヤالمخت れゅΑヱر المستΑثほت
 れΑكゅاداء كت ヴヤع ゅΑヤمح るバالمصن ポゅاأسم

ュالاح 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ05/08/2010 م 

 ュسゅホ ヵدゅر د هΑヰلدى  س ヶヘΑظヱال ゅلرضゅمل بバط الヱピض るホعا
 اعضゅء هΑئる التدرΑس بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ05/08/2010 م 

سعدヵ بن سعΑد د الردة 
ヶالزهران 

نمヱذج مボترح لخطる استراتΑجるΑ لヤمدارس 
 ヵكرヘل الゅس المぺر るΑلتنم るΑヤااه るΑヱنゅالث

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم ヶف 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ05/08/2010 م 

اسمゅء غゅلゆ صゅلح 
ヶبゅصヱال 

 ヶف ヵرΑヱالمدخل التص ュثر استخداぺ
 ペヤホ ضΑヘتخヱ るالدال ュヱヰヘم ゆゅاكتس

フالص れゅلبゅلدى ط れゅΑضゅΑالر 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 れゅΑضゅΑالر 

 05/08/2010 مゅجستΑر

ヶنゅالث )ヶمヤバال( ヵヱنゅالث 
عبΑد صゅلح صゅلح احمد 

るامホ 
دヱر مدΑرヵ المدارس اأسゅسるΑ فヶ تバزΑز 
 ヶسゅااس ュΑヤバذ التΑلدى تام ヵكرヘاأمن ال

 بمحゅفظる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ05/08/2010 م 

 ヶعبده الظراف ヶヤعبده ع  ヶف るدراس : ヶنヱΑヰالص ヶربバالصراع ال
 دヱر حزゆ ه

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ05/08/2010 م 
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امる الرزاベ عبゅس احمد 
 الشΑヰد

تュΑヱボ الΑヘزゅΑء الバمるΑヤ فヶ برنゅمج إعداد 
 مュヤバ الΑヘزゅΑء بكるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ07/08/2010 م 

ヴΑحΑ ن احمدΑصبر حس  ゅヰヘئゅظヱب るΑالمدرس るالمكتب ュゅΑホ れゅホヱバم
 るنゅمゅب るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف るΑヱالترب

るصمゅバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ07/08/2010 م 

 ヶヤن عゅد نعم ヶمゅس
ヶالشرجب 

 るرضゅバالمヱ るطヤالس- るالتجرب ヶف るدراس
るΑمنΑال るسゅΑلإصاح -الس ヶمنΑالتجمع ال
ゅذجヱ9006-0220نمュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ07/08/2010 م 

د نゅصر عヶヤ راجح 
 جحゅف

 るΑمΑヤバالبرامج الت ュΑヱボت るΑااسام るΑتربヤل
 るヤذ المرحΑلتام ヶمنΑن الヱΑزヘヤالت ゅヰثΑب ヶالت

るΑسゅاأس 

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

 07/08/2010 مゅجستΑر

ヵرゅヘاز عبده محسن العヱل  فヱاأ フالص ゆطا ゆΑثر تدرぺ ヵヱنゅالث
 ヶل الذاتぼゅالتس ヶتΑجΑاسترات ュستخداぺ ヴヤع

ュヰبゅバΑاست ヶف ュヰヘال るبホمراヱ 

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

 07/08/2010 مゅجستΑر

 لヤمボرヱء
ヵدヱس الكبゅلد هال عبゅر  خヰشぺ れゅدمボر من خال مΑسヘل التヱاص

 التゅヘسΑر
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑااسام れゅراه الدراسヱ08/08/2010 دكت 

الバاるホ بΑن استخداュ ااستراتΑجれゅΑ  رانゅΑ عヶヤ عبدالمنعュ حجゅج
التΑヤバمるΑ التΑ ヶستخدمゅヰ الطヤبる الΑمنヱΑن 

るピヤن لΑث الدارسゅاانヱ رヱالذك 

ヵمصر  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑزΑヤاانج 

 08/08/2010 مゅجستΑر

 ヱالنح ュΑヤバلت るΑاجنب るピヤك るΑزΑヤاانج
 るΑزΑヤاانج るピヤال ヶف ュヰءتゅヘكヱ ヵزΑヤاانج

るピヤك 
خطゅبれゅ الボرآن الكرュΑ أهل الكتヱ ゆゅمゅ  مصطヴヘ شゅهر خヱヤف

ュゅحكぺヱ نゅバمن م ゅヰΑف 
ヵرヱس  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑااسام れゅراه الدراسヱ09/08/2010 دكت 

سヤطれゅ رئΑس الدヱلヱ るمسゅءلتる فヶ النظュゅ  د حمヱد نعمゅن راجح
ヶمنΑر الヱالدستヱ ヶاإسام 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ09/08/2010 دكت 

ぺثر تدرΑس الるピヤ الバربるΑ بゅلヱسゅئط المتバددة  سゅمるΑ عبده د نصゅر
فヶ تنمるΑ المゅヰراれ الるΑヱピヤ الازمる لتامΑذ 

ュΑヤバالرابع من الت フالص 

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

 09/08/2010 مゅجستΑر
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 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس 
عبده ΑحヴΑ حسن حسن 

 ابヱشΑحه
 るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑمد れゅهゅاتج

 بمحゅفظる عمران نحヱ تمΑヰن ヱظるヘΑ المدΑر 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ09/08/2010 م 

زゅΑد صゅلح صゅلح د 
ヶمゅالش 

 ュΑヤバالت るボΑطر ュثر استخداぺ ヶف ヶنヱゅバالت
ぺكتسゆゅ مゅヰراれ التヱاصل الرゅΑضヶ لدى 

ヶسゅبع ااسゅالس フالص ゆطا 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 09/08/2010 مゅجستΑر

 ヱز عبدالرحمن سعد أبΑゅف
ヵاأسمر るسحب 

لدى طاゆ مدى ممゅرسれゅ التدرΑس الゅバヘل 
 るΑدانΑالم るΑالترب- れゅΑヤبك るΑربバال るピヤال ュسホ

ヶن فΑمヤバاعداد الم 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑربバال 

 10/08/2010 مゅجستΑر

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤالمم 
ヶالحضرم ヶヤن عΑطه حس ヶانΑالك ゆΑنج れゅΑاヱر ヶف ヵヱالرا ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ01/09/2010 دكت 

المゅヘرるホ عند محمヱد درΑヱش فヶ دヱΑانるΑ  د فゅئد احمد عゅمر
)ا تバتذر عمゅ فれヤバ , كزهر الヱヤز ヱぺ ابバد 

) 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ02/09/2010 م 

دراسる كΑمゅΑئるΑ تحヱ るΑヤΑヤبΑئるΑ لمゅΑة لصرフ  عゅدل ゅホسュ سعΑد شمسゅن 
 るΑنΑمد れゅعゅض صنバلب ヶعゅصن
)ポΑالباستヱ نجヘااسヱ نゅز)االبバت 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراه الكヱ21/09/2010 دكت 

 るヤΑボدن الゅバالم るازال ベض الطرバتراح بホاヱ
るΑبヤالمخ れゅالراتنج ュستخداゅب ゅヰΑف 

اسمゅء د عヶヤ احمد 
 البعヱヤل 

 るΑمヤバال るاأنشطヱ ゆرゅذ التجΑヘع تنホاヱ
 ヶف るΑヱنゅالث るヤمرحヤء لゅΑزΑヘヤل るΑمヤバال

るصمゅバال るنゅمぺ مدارس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ23/09/2010 م 

ヵヱゅن عبده المسΑة امゅΑح  ゆゅバاال ュثر استخداぺ ゆゅاكتس ヶف るΑمΑヤバالت
 フذ الصΑلدى تام るΑضゅΑالر ュΑهゅヘالم

ヶسゅااس ュΑヤバبع من التゅالس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 25/09/2010 مゅجستΑر

 るنゅمほب れゅΑضゅΑالر ヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ
るصمゅバال 

عزالدΑن عبدالヱهゆゅ احمد 
ヵرΑد الزبΑزا 

 れゅΑヤك ヶف るΑنボالت れゅالتخصص るائمヱمدى م
 (ヶمنΑمل الバال ベヱس れゅبヤالمجتمع مع متط

 صنゅバء-كるΑヤ المجتمع 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ27/09/2010 م 
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- )るΑボΑتطب るلゅح 
اΑمゅن عبدالرحمن احمد 

ヶن الشرفΑحس 
 るピヤال ヶمدرس ュمدى استخدا ヶف るΑزΑヤاانج

るΑヤاصヱالت るء لأنشطゅバمدارس صن 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن

るΑزΑヤاانج 
 29/09/2010 مゅجستΑر

 ヵدゅه ヶヤد عヱاحمد حم
ヶمنΑال 

الحヱافز اإدارヱ るΑعاホتゅヰ بتحسΑن ぺداء 
 محゅفظる المحれΑヱ نヱذجゅ -المヤバمΑن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ30/09/2010 م 

ヶانヱالخ ヶヤع ヶヤع るطمゅف  ゅヰボΑمدى تطبヱ るΑヘصヱال るرسヰヘاعد الヱホ
 るΑمヱالحك れゅバمゅلجゅب るΑالمركز れゅلمكتبゅب

 るΑمنΑال-るΑمΑヱボت るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ30/09/2010 م 

 ュゅد غش ヶヤع ヴΑحΑ  ヴヤع ゅثرهぺヱ るΑربバر الヱدヤل るΑئΑرة البゅالتج
التكゅمل ااホتصゅدヵ حゅلる الΑمن ヱدヱل 

るدراس ヶجΑヤن الخヱゅバس التヤمج 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ02/10/2010 م 

 ュ 9008-∼022تحるΑヤΑヤ لヘヤترة من 
الボسطゅط المボبヱل الكゅشフ لمゅバنヶ مゅΑバر  د ΑحヴΑ شرΑف فضゅئل 

 ュゅل لإمヱااصヱ الجدل ヶمヤع ヶل فヱボバال
 الバامる الحسن بن عزالدΑن

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ03/10/2010 دكت 

الحسن بن عヶヤ المΑぼد المتヱفヶ سنる بن 
262 ゆゅب るΑゅヰن ヴط الヱل المخطヱぺ هـ من

 دراسる -اإجمゅع 
عبدالمポヤ عبده احمد 

 عبده
 ヶاثره فヱ るمヱヰヘن مΑΑلヱتران عند ااصホاا

ヶヰボヘد الゅヰااجت 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑااسام れゅراه الدراسヱ04/10/2010 دكت 

れΑن بخゅمΑヤاحمد احمد س  ヶثاث ゆヱسゅمج الحゅبرن ュاثر استخدا
 ュヱヰヘلم ほالخط れراヱل التصΑدバت ヶد فゅバااب

 البنるΑ الذرるΑ لدى طヤبる المستヱى

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ04/10/2010 م 

 ااヱل كΑمゅΑء بكるΑヤ التربるΑ جゅمるバ الحدΑدة 
 ヶمゅالش ヶヤد ع ベاشرا  ヶمヤバلدى م るΑسΑالتدر れゅΑゅヘافر الكヱمدى ت

 ヶف るصمゅバال るنゅمほب るΑنヰهد المゅバلمゅب ュヱヤバال
るΑلمゅバر الΑΑゅバء مヱض 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ04/10/2010 م 

اΑمゅن عヶヤ حمヱد د 
 ヶヤشヱال 

 るΑتنم ヶف ヶالذهن フصバال るΑجΑاثر استرات
 れذاΑمヤلدى ت ヶヰヘر الشΑبバالت れراゅヰم
るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅمن ااسゅالث フالص 

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

 06/10/2010 مゅجستΑر
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 ヶヤن محسن عΑدل حسゅع
 سراج

 ヶف るΑبゅΑالن れゅبゅاانتخ : るΑمنΑال るΑرヱヰالجم
 れゅبゅن انتخΑب るرنゅボم る0226دراس - 

0228 ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ06/10/2010 م 

دراسヱ-  るاホع الخدمる ااجتمゅعるΑ المدرسるΑ  انΑسる عبدالكرュΑ د البرΑد
 ヶف ヵヱمゅالث ュΑヤバض مدارس التバلب るΑدانΑم

ゆإ るنΑمد 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 09/10/2010 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

عبدالرحمن د صゅلح احمد 
ヵزرΑالع 

 るامバال フΑلほت ュヤح مسΑح صحゅضΑみب ュヤバالم
 れ ( ュسゅボن الΑبن الحس ヴΑحΑ ュゅاإم

0022るدراسヱ ペΑボهــ( تح 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ11/10/2010 دكت 

رるΑホ عبدالヱهゆゅ لطف زΑد 
ヶمヤΑالد 

 ヶذ بن جبل فゅバل مΑヤالج ヶبゅالصح れゅΑヱمر
るدراسヱ ペΑボتحヱ ث / جمعΑالحد ゆكت 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ12/10/2010 دكت 

عヶヤ حسن عヶヤ حسن 
ヶنΑالرد 

الヱطنるΑ فヶ تヰرゆΑ اأطゅヘل عبر الحدヱد 
 れゅبヱボバالヱ ュن الجرائヱنゅホ- ペΑボتح るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ13/10/2010 م 

اΑمゅن عبدالرحمن صゅلح 
 شرゅΑن 

تحرΑر الボطゅع المصرفヶ الΑمنヶ فヶ ظل 
 れゅΑالتحدヱ るحゅرص المتヘال るΑلゅالم るلمヱバال

 るヤالمحتم 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد  التجゅتصホر ااΑجستゅ13/10/2010 م 

بنゅء نمヱذج لخطる مدرسるΑ استراتΑجるΑ  امる الساュ مボبل الصعر
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ュゅバال ュΑヤバلمدارس الت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ13/10/2010 م 

اثر ぺستخداュ الحゅسゆヱ فヶ تنمるΑ مゅヰراΑ  れحヴΑ د ΑحヴΑ سعد 
الボراءة النホゅدة لدى طاゆ الصフ ااヱل 

るصمゅバال るنゅام ヶف ヵヱنゅالث 

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

 13/10/2010 مゅجستΑر

من  2-√تュΑヱボ محتヱى الュヱヤバ لヤصフヱヘ  بشΑر احمد د امحد مヘرح
 るΑヤمゅバر الΑΑゅバء المヱض ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت

 るΑمヤバال るΑتربヤل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ20/10/2010 م 

ابراهュΑ اسمゅعΑل عبゅس زΑد 
ヵالجعد 

النصヱص اثر ぺستخداュ الحゅسゆヱ لتدرΑس 
 ヶاادب ベヱالتذ れراゅヰم るΑتنم ヶف るΑاأدب

 るنゅام ヶف ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص ゆلدى طا
るصمゅバال 

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

 20/10/2010 مゅجستΑر

المشكاぺ れثر تدرΑس النحヱ بطرるボΑ حل  عゅرف ゅホسュ ابヱبكر صゅلح
 フالص  ゆلدى طا ヵヱل النحΑالتحص ヴヤع

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

 21/10/2010 مゅجستΑر
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  ヶف ヵヱنゅالث ヶنゅالث 
 محゅفظる عدن

ゆلゅر غゅعبدالمعز عبدالجب  ペΑلتنس るΑヤبボمست るΑぼر れゅΑヤن كΑب るホاバال
التربるΑ فヶ الجゅمれゅバ الحكヱمヱヱ るΑزارة 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ュΑヤバالتヱ るΑالترب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ21/10/2010 م 

ااحゅΑء عぺ ヴヤثر اانشطる ااثرائるΑ فヶ  ندى طゅهر صゅلح مظヘر 
 フالص れゅلبゅلدى ط ヶر اإبداعΑكヘالت るΑتنم

るصمゅバال るنゅام ヶف ヵヱنゅل الثヱاا 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن   ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ21/10/2010 م 

مゅجد د عبدالヱهゆゅ حسن 
 ヶالمزاج 

 ゆゅヰس التヱرΑر فゅدل إنتشバالكبد مC ヱB 
بΑن مرضヴ الヘشل الكヵヱヤ بمستشヴヘ الثヱرة 

 ゆإ るنΑمد ヶف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ23/10/2010 م 

 ュΑر ابراهヱد انゅΑاحمد ا  るبヤط ヴヤررة عボراءة المボال ゆكت るヤسئぺ ュΑヱボت
 ュヰヘال れراゅヰء مヱض ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح

 الボرائヱ ヶمستゅΑヱته

ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 るΑربバال 

 23/10/2010 مゅجستΑر

الュゅヰ عبده عبده زاهر 
 ヵالمطر 

-06√التュΑヤバ فヶ عヰد الدヱلる النجゅحるΑ من 
∽∽√  ペافヱ2∼00-0069هـ المュ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ25/10/2010 م 

 ヶراضボرع الゅئد فゅホ دΑتغر  ヶسع فゅالت フالص れゅلبゅمدى تمكن ط
 مرحるヤ التュΑヤバ ااسゅسヶ من ぺحكュゅ التجΑヱد

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

 25/10/2010 مゅجستΑر

نبるヤΑ عبدالكرュΑ عヶヤ محسن 
るبヱالش 

البヱΑلヱجるΑ تخヱ ペΑヤدراسる الخヱاص 
لヤكربヱكسヶ فΑنΑゅل اヱكسゅمΑヱل اأحمゅض 

اأمΑنるΑ ,اماحゅヰ مع الرゅヘΑنヱل 
 ヱالجヤكヱزامΑن

ヶمنΑ  るدلΑالص るΑائヱء الدゅΑمΑر الكΑجستゅ26/10/2010 م 

انヱر ΑحΑ ヴΑحヴΑ صゅلح 
ヵدゅهヱاب 

مدربヶ البرامج مれゅホヱバ ادارة الれホヱ لدى 
 ヶسゅااس ュΑヤバن التΑلتحس ヶنゅاالم ヶمنΑال

るحج るفظゅبمح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ26/10/2010 م 

ヵد الشداد ヴΑحΑ سゅنΑا  るدراس ( ヶヤاصヱج التヰع المنヱلرجゅب るΑدボن
الヴ التدرΑس الるピヤ اانجΑヤزるΑ فヶ المدارس 

)るΑمنΑال るΑمヱالحك るΑヱنゅالث 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ26/10/2010 م 

السゅΑسヶ الدヱلヶ التΑΑピر الΑボمヶ فヶ النظュゅ  حمدان عΑسヴ د سΑف 
 るΑمنΑال れゅسゅΑالسヱ れゅバΑالتشر ヶاثرة فヱ- 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ27/10/2010 م 
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れゅΑالحرヱ ベヱボالح るدراس 
0220-900∝ュ 

 ュصر د عزاゅافر  عبده د نヱلزاد الゅفر بゅالمس るヘتح ヶヤع るامバヤل
 ヶバفゅالش ヶنゅر الحبヱد عبدالصب

れ(0969ペΑボتحヱ るدراس )هـ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ28/10/2010 م 

ヱلΑد د احمد حسن 
ヵالمطر 

ヱاホع الバاるホ بΑن المدرسヱ るااسرة 
 ゆإ るفظゅبمح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ28/10/2010 م 

ヵدرゅن الغΑلح حسゅفؤاد ص  るΑヤس بكΑالتدر るئΑء هゅاعض るرسゅمدى مم
 ュΑヤバالت るنヰم ュΑボء لゅバصن るバمゅج るΑالترب

 ヶバمゅالج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ30/10/2010 م 

عبدالعزΑز سΑف احمد 
 ホحطゅن

الΑمن ホمر شرベ  -تュΑΑボ حヱض جزع 
 るΑسΑطゅنピالمヱ るΑذبゅالج れゅنゅΑب ュستخداゅب 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヤر عΑجستゅ02/11/2010 م 

عゅدل احمد د صゅلح 
ヶمحゅالج 

 るΑمنΑال るホاバد احداث  -الバب るΑكΑاامر
 ュ(9000الحゅدヵ عشر من سبتمبر )

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ02/11/2010 م 

اثراستخداュ الヱヤحる الヰندسるΑ فヶ تدرΑس  ΑحヴΑ د عヶヤ راجح
 フالص ゆل طاΑتحص ヴヤع れゅヰالمتج

ヱنح ュتゅهゅاتجヱ ヵヱنゅل الثヱاا 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 れゅΑضゅΑالر 

 04/11/2010 مゅجستΑر

 مゅدة الرゅΑضれゅΑ بمحゅفظる صنゅバء 
مバدل حدヱث السكر الحمヶヤ بΑن النسゅء  جمゅل عثمゅن دبヱان سΑف 

るصمゅバال るنゅمぺ ヶامل فヱالح 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ06/11/2010 م 

 ヶヤد عبده عΑده حمヱحم
ヶヘئゅالج 

 るΑسΑرゅل التضゅااشك るΑعゅن الربΑبراكヤل-
دراسるفヶ الجヱΑمヱرفヱلヱجるΑ التطبるΑボΑ لحボل 

 عمران-صنゅバء 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر الجΑجستゅ06/11/2010 م 

ュ 6∝02-∼√02الΑمن ヱالجゅمるバ الバربるΑ  صゅヘء لطف د عرヱه
)るΑخΑرゅت るدراس( 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 08/11/2010 مゅجستΑر التゅرΑخ

 れヱمبخ ヶヤف عΑゅرة شΑام
ヶلヱالك 

 ヶأب ゆرバال ュゅΑぺ ゆゅكت ヶف るΑئゅالحك ヴالبن
ヴمر بن المثنバدة مΑء  -عبヱض ヶف るدراس

ヵヱج البنヰالمن 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ08/11/2010 م 

ヵヱゅد السم ヵدヰم るΑبدر  ュヱلرسゅرة بヱحدة مطヱ سΑاثر تدر
 フالص れذاΑمヤت ゆゅاكتس ヶف るΑرΑتゅكΑرゅالك

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن   ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ08/11/2010 م 
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ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمن من مرحゅالث 
 るصمゅバال るنゅمほمن -بΑال 

هゅنヶ د سعد مرشد 
ヵدヱااس 

 ヶالصح フة الصرゅΑم るلجゅバم るر محطΑثほت
عヴヤ المゅΑة الجヱفるΑ فヶ منطるボ بنヶ حゅرث 

るصمゅバال るنゅمن-امΑال 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヤر عΑجستゅ09/11/2010 م 

الボران لヤسΑد جヱامع التبれゅΑ فヶ تヘسΑر  سゅمヶ د حسن الحゅج
ヶجΑرة -ااヱل سヱぺ من ペΑボتحヱ るدراس

 ااسراء إلぺ ヴخر سヱرة النمل

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ10/11/2010 دكت 

ازدヱاجるΑ الヱعヶ فヶ شバر انجستヱن  ヱثるボΑ عبده فرΑد حゅشد
 هヱΑجز

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ10/11/2010 م 

ヶحسن عبده الصراب るヤΑنب  ペطゅن المنΑب ヵل اإدارゅااتص るΑヤعゅف
 るنゅمほب ゅヰل るバبゅالمدارس التヱ るΑمΑヤバالت

 الゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ10/11/2010 م 

عبدالرحمن عヶヤ عبدالعزΑز 
ヶمΑدボال 

 ヶف るΑاإسام るΑالترب ヶمヤバم ュمدى استخدا
 ュΑヤバالت れゅΑجΑاسترات るΑヱنゅالث るヤالمرح

 الゅバヘل

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

 27/11/2010 مゅجستΑر

ヶلح الرهمゅلح صゅعبده ص  るバΑل شرح ذرヱالس るΑゅヰل نヱصヱمن  -ال
 النسخ الヴ نるΑゅヰ مبحث التΑヤボد

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ06/12/2010 م 

فصل ゅΑホヱس بバض المヱヤثれゅ المゅئるΑ  فゅطمる عبده د مرشد 
 るΑヱضバال れゅصヤض المستخバب ュستخداゅب

るبヤالص 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑر الكΑجستゅ09/12/2010 م 

عبدالرحمن صゅلح احمد 
 الヱعΑل 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ منヰج الボرآن فヶ ترسΑخ عΑボدة التヱحΑد
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ11/12/2010 دكت 

احمد عبدالヱهゆゅ د 
ヵالعمر 

النبヶ عΑヤه تボرゆΑ ااحكュゅ فヶ احゅدΑث 
الصاة ヱالساュ لΑحヴΑ بن الحسΑن بن 

 هـ من ヱぺل0000الゅボسュ بن د تـ

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ12/12/2010 دكت 

  ヶهゅالمن ゆゅاخر كت ヴال ゆゅالكت-  るدراس
ペΑボتحヱ 

ュآد ヶヤد عヱدا  ヶنゅバح مゅضΑر إΑد التحب るامバヤر لΑسヘالت
れ ヶنゅバر الصنΑل اأمΑعゅهـ 0029بن إسم

ヶلゅمヱص  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ13/12/2010 م 
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 るطヱخر  المخطぺ ヴال ュヱل الصヱぺ من- 
ペΑボتحヱ るدراس 

 ヵرΑالزب ヶヤد ع るΑدゅن  ヶف るΑرانボال れراءاヘن الゅر المنΑسΑت(ゆゅكت
تヘسΑر الボرآن( احمد بن عبدالゅボدر 

るتحゅヘرة الヱل سヱمن ا ヶنゅكبヱالك 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ16/12/2010 م 

 るدراسヱ ゅバء جمゅرة النسヱاخر س ヴال 
منصヱر عبده صゅلح   

 ヶالعرب ヶヤع 
 るمΑر るفظゅمح ヶف ヵヱنゅالث ュΑヤバالت れمشكا

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ16/12/2010 م 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ دلΑل الボバل ぺヱثرة عヴヤ البバد المゅボصدヵ عبده حسΑن محュ ااشヱل 
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ18/12/2010 م 

انヱاع الجمるヤ فヶ الるピヤ اانجΑヤزるΑ بゅاشゅرة  احمد د عبده احمر المبر
 ヱ ヵヱهمنج れرة لـ ارنسゅمخت れゅبゅكت ヴال

 ュゅΑヤΑヱ فヱكنر

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ20/12/2010 م 

 ヱΑヱسフ ادرΑس ヱ الطゆΑ صゅلح 
اسراء عدنゅن عبدالرحمن 

ヵرヱالد 
 るدراس るΑヱبΑعند س ヵヱاافتراض النح

 るΑヤΑヤتح るΑヘصヱ 
ヶホعرا れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ22/12/2010 م 

 ヴΑحΑ نΑحس ヶヤد ع
ヶمゅالش 

 ゆΑلゅر اسΑヱترح لتطボر مΑヱاداء تص ュΑヱボت
 ヶمن فΑال ヶف るمゅバال るΑヱنゅالث るر المدرسΑمد

 ضヱء ااتجゅهれゅ المゅバصرة

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ23/12/2010 م 

لヤتゅバمل مع ااسゅلゆΑ اادارるΑ الشゅئるバ  هنゅء حزاゅホ ュئد د
 るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑلدى مد れゅاازم

 بゅمゅنる الゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ23/12/2010 م 

عبده عبده حسن عبده 
ヶمعゅالس 

 るΑجヱلヱΑجヱبتر るدراس るΑجヱلヱرفヱمヱΑجヱ
 -حボل مほرゆ -البراكΑن الربゅعるΑ فヶ الΑمن 

 صرヱاح

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤر عΑجستゅ26/12/2010 م 

 26/12/2010 مゅجستΑر الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる الΑ れゅピヤمنヶ حボل الكヘر فヶ الボرآن ااكرュΑ عヶヤ احمد د شرف الدΑن
ゆلゅعبده ط れゅعرف  ヶن البشر فΑب るلطゅم ヴر حمゅدل انتشバم

 ثاث منゅطペ مختゅرة بمحتヘظる الضゅلع
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ27/12/2010 م 

ヱぺسゅط اأطゅヘل عヱامل اختطゅر اأسゅヰاれ  منصヱر عبده صاح التゅج
 ヴヤن عΑضヱرバالم るمسゅن سن الخヱد

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ29/12/2010 م 
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 مستشヴヘ السبΑバن 
 -اإمュゅ األヱسヶ منヰجه ヱاختゅΑراته الるΑヰボヘ  مطΑع د عبده احمد

دراسる مゅボرنる من خال تヘسΑر رヱح 
 ヶنゅバالم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ30/12/2010 دكت 

تュΑΑボ البΑئるΑ الصるΑヘ فヶ الュヱヤバ بゅلمرحるヤ  خゅلد عヶヤ د
ااسゅسるΑ بほمゅنる الゅバصمる فヶ ضヱء مΑΑゅバر 

( るΑمヤバال るΑالتربNSES) 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ30/12/2010 م 

 ヶヤزان د د عヱس
ヶنゅحヱالر 

تほثΑر عاج المΑرازΑد ヱمستخヤص سゅボΑن 
 ヶヤヘطヱ ئرانヘال るنسجぺ ヴヤالمر ع れゅتゅنب

ヵゅنヱنسゅم ゅمヱسヱستΑش 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ01/01/2011 م 

 ヶنゅΑد الح ヶヤلح عゅل صΑنب  ヶثرة فぺヱ ゆΑالط ほخط るΑئゅالجن るΑلヱالمسئ
 ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف- るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ01/01/2011 م 

مゅボرنる الصヱرة الヤバمヱ るΑالصヱرة الヱΑمるΑ  نゅدるΑ د احمد مطヰر
لبバض المゅヘهュΑ البヱΑلヱجるΑ لدى تامΑذ 

るصمゅバال るنゅمほبع بゅالس フالص 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ02/01/2011 م 

ヵصر الحرازゅن ュسゅホ حゅسم  れゅاستخدام ヶرة فヱدヱ ヵط الحضرΑالتخط
 るصمゅバال るنゅام ヶاارض ف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピر الجΑجستゅ02/01/2011 م 

 ゆゅهヱان احمد عبدالヱنش
 ュسゅホ 

تュΑヱボ برنゅمج تدرゆΑ مヤバمヶ الぺ ュヱヤバثنゅء 
 ヶنヰالم ヱر النمΑΑゅバء مヱض ヶف るالخدم

 るΑمヤバال るΑتربヤلNSES 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ03/01/2011 م 

طヤبる مستヱى مستヱى الثゅボفる الヤバمるΑ لدى  زلΑط عヶヤ هゅدヵ زلΑط
 بゅاホسュゅ الヤバمるΑ بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ05/01/2011 م 

تほثΑر التピذるΑ بمستれゅΑヱ مختるヘヤ من كسبる  احمد د د عبΑد 
السمسヱ ュمسحベヱ السمポ فヶ كゅヘءة ااداء 

 اانتゅجヶ لヤدجゅج الاحュ فヶ الΑمن

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ05/01/2011 م 

 ヵدゅد د هヱحم ヶجゅن
 الجال

 ヶف るΑヤعゅヘس التΑالتدر ペطرائ ュمدى استخدا
 ヶف るΑヱنゅالث るヤمرحヤء لゅΑدة ااحゅس مΑتدر

るصمゅバال るنゅمدارس ام 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ06/01/2011 م 

ヵعبده عبده د ااحمد  ヶف ヵヱث النبΑرر الحدボى مヱمحت ュΑヱボت
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمرح

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

 08/01/2011 مゅجستΑر
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 فヶ ضヱء مΑΑゅバر اختبゅر المحتヱى
صゅلح احمد حسن جゅبر 

ヵالبربر 
مヱ れゅホヱバحداれ التدرぺヱ ゆΑثرهゅ فヶ كゅヘءة 

 ヶف るΑدانΑم るدراس ( ゆΑالتدر るΑヤعゅفヱ
るΑالترب ゆتゅمك 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ11/01/2011 م 

) ヵ ج フヱالج るفظゅمح れゅΑرΑبمد ュΑヤバالتヱ 
عヶヤ عبدالرحمن د احمد 

 المنتصر
 れゅヘض الصバب ヴヤع るΑسمヱالم れراΑثゅالت

るΑمゅヰش التゅلاكب るΑヤسゅالنت 
ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ11/01/2011 م 

داء السヤمヱنΑاれ بΑن مرضヴ ااسゅヰل فヱ  ヶلΑد ابヱبكر ヱΑسف جعヘر 
 مدΑنる الحدΑدة 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ12/01/2011 م 

دراسる  -مكتبれゅ الヱزاراれ فヶ الΑمن  راجحه سعد عヶヤ راجح 
るΑヤΑヤتح るΑمسح 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ13/01/2011 م 

 ヶصمゅد الع ゆلゅد د غヰترح  فボم ヶمΑヤバمج تゅبرن るΑヤعゅر اداء فΑヱلتط
 ヶف ヶسゅالرابع ااس フذ الصΑتام

 るΑلヱالد るالدراس れراゅاختبTimss 
 れゅΑضゅΑرヤل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
  れゅΑضゅΑالر 

 13/01/2011 مゅجستΑر

ابراهュΑ د عبده سΑヤمゅن 
 ااهدل

 るمゅヰت るボمنط ヶف ュΑヤバن التΑرنボخال ال
 الثゅلث عضر ヱالرابع عشر الヰجرΑΑن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ13/01/2011 م 

مكتبれゅ ااطゅヘل فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ :  د عヶヤ سعΑد سعΑد
るΑヤΑヤتح るΑمسح るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ15/01/2011 م 

احمد صゅلح عبده 
ヶنゅكبヱالك 

 るΑتنم ヶف ヶئゅالبن ュΑヤバالت るボΑطر ュاثر استخدا
مゅヰراれ مヱゅراء المバرヱفる لدى تامΑذ 

ヶسゅبع ااسゅالس フالص 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
  れゅΑضゅΑالر 

 15/01/2011 مゅجستΑر

مれゅホヱバ تطبペΑ اادارة االكترヱنるΑ من  جمΑل حسΑن عヶヤ هدゅΑن
 ヶف ゅΑヤバال るΑاادار れداゅΑボنظر ال るヰجヱ

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16/01/2011 م 

اسمゅء مゆヱΑヰ دبヱان 
ヶالمخاف 

 ヶف ゅثرهぺヱ るΑمヤバال るاأنشط れراゅヰم るΑتنم
الحس الバددヵ لدى تامΑذ الصフ الرابع 

 ヶسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
  れゅΑضゅΑالر 

 17/01/2011 مゅجستΑر

 ヶヘΑلح احمد الشرゅف صΑゅالمدخل  ش ュس اثر استخداΑتدر ヶف ヵرΑヱالتص
الكسヱر ااعتゅΑدヱ るΑالバشرるΑ عヴヤ اداء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
  れゅΑضゅΑالر 

 19/01/2011 مゅجستΑر
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 ヶسゅااس ュΑヤバمس من التゅالخ フذ الصΑتام 
التゅバرض فヶ آراء اأخヘش اأヱسط )Α  れحヴΑ د احمد حشΑدان

 هـ(∼60
ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ19/01/2011 م 

 ヶヤعبده ع  ュΑعبدالحك
ヶخヱالشد 

 ヶف るΑضゅΑالر るΑاجه التربヱت ヶالت れالمشكا
 المرحるヤ الثゅنるΑヱ بمدΑنる الرゅΑض

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ20/01/2011 م 

عبده بن عヶヤ د 
ヶزمゅالح 

 ヶن فΑボفゅالمنヱ نΑفرゅالك ヴヤع ヶسヘالن ゆذاバال
 ااخرة

ヵدヱバس  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ20/01/2011 دكت 

عبدالرحمن د حمヱد 
ヶالشرف 

تュΑヱボ البرامج التدرΑبヶ لمヤバمヶ الボرآن 
 るء اهدافヱض ヶف るΑااسام るΑالتربヱ ュΑالكر

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف  

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

 22/01/2011 مゅجستΑر

بشرى احمد اسمゅعΑل د 
 ااكヱع

بゅر مع  -ارتبゅط فΑرヱس اΑبشتゅبن 
 السرطゅن 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22/01/2011 م 

د عبدالكرュΑ حسن لطف 
 ه الرصゅص

 るلヱزバالم ュجراヤل るلبゅالس ゅΑرΑالبكت るبゅاستج
 れداゅلمض るΑئΑالبヱ るΑرΑالسر れゅنΑバمن ال

 الكゅヘلヱسبヱرΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ22/01/2011 م 

بΑن  Eالكبد مバدل انتشゅر فΑرヱس التゆゅヰ  جゅزュ د جゅزュ د 
 افراد المجتمع فヶ مدΑنる لحج

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ23/01/2011 م 

فゅئدة د عبده الحゅج 
ゆلゅط 

 ヶربバكر الヘال るΑلゅاشك ゅΑجヱلヱΑدΑاا
 المゅバصر

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るヘسヤヘر الΑجستゅ24/01/2011 م 

ヱهゆΑ د عヶヤ احمد 
ヶدسボال 

 ヶمستضد فヤع لΑسر フゅر اكتشゅاختب ュΑΑボت
 ヶف れゅΑدボバلゅب ュヱバヤالب ゆゅヰص التΑتشخ

 اأطゅヘل

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ26/01/2011 م 

هュゅΑ عبدالجΑヤل فتヱان مボبل 
ヵرヱااث 

الكرヱ ュΑعヱヤمる تュΑヱボ اهداフ مボرر الボرآن 
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  るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
  るΑااسام 

 26/01/2011 مゅجستΑر

ヶヘヤعبده د الس ヶنゅمج  امゅبرن ュستخداゅس بΑثر التدرぺ
mathapert   ュΑهゅヘم ゆゅاكتس ヶف

 ゆارح るΑヤك るبヤمل لدى طゅالتكヱ ضلゅヘالت
 جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
  れゅΑضゅΑالر 

 27/01/2011 مゅجستΑر

سكΑنる اسمゅعΑل مسعヱد 
 ヶدسボال ヶجゅن 

 ヶنヰمج اعداد المゅبرن るΑヤعゅف ュسホ ヶف
 るΑالترب るΑヤبك るΑاإسام れゅء  -الدراسゅバصن

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

 27/01/2011 مゅجستΑر



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (0101 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(9009-9002)الثゅنヶالجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 فぺ ヶكتسゆゅ طヤبته لمゅヰراれ التدرΑس الゅバヘل
 ュسゅホ ヶヤاحمد عبده ع  ヶف るΑمΑヤバع اادارة التホاヱ ءゅバصن るفظゅمح

 るΑء اامركزヱض ヶف ゅرهΑヱسبل تطヱ
 れداゅΑボنظر ال るヰجヱ من ヶヤالمح ュالحكヱ

るΑمΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ27/01/2011 م 

 ュسゅホ ヶヤعبده ع ヶجゅن  るバホاヱرة الヱس- るΑヤΑヤتح るدراس ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ27/01/2011 م 

ュسゅホ محسن احمد ヴΑحΑ  رنボء من الゅバصن ヶف るΑدゅتصホة ااゅΑالح
ヵجرヰدس الゅالس ヴلث الゅالث 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 29/01/2011 مゅجستΑر التゅرΑخ

امる الرحュΑ عヶヤ عبده 
ヶنゅعبده الصنع 

 るボヤلحゅب るΑاإسام るΑالترب ヶمヤバاداء م ュΑヱボت
الثゅنるΑ من التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ ضヱء 

るصمゅバال るنゅمゅل بゅバヘس الΑالتدر れراゅヰم 

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

 30/01/2011 مゅجستΑر

نبΑل محسن ΑحヴΑ بدر 
ヵن الخدرΑالدر 

 ベヱボه حゅتج るΑكΑاأمر るΑرجゅالخ るسゅΑالس
 るدراس : るΑدヱバالسヱ منΑال ヶن فゅاإنس

 るرنゅボ9002 - 0220مュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ30/01/2011 م 

رضるΑ احمد عΑゅض مسعد 
 تゅج الدΑن

خاゅΑ فヶ تحطCA19-9  ュΑدヱر الゅバمل 
ヵمن مرض السكر ヶنゅع الثヱالن ヶف ゅتΑب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ30/01/2011 م 

سゅΑسれゅ دヱل الجヱار تجゅه الحرゆ ااهるΑヤ  عヶヤ د عヶヤ اسمゅعΑل 
 ュ∝900-0220فヶ الصヱمゅل 

ヶلゅمヱد صゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ31/01/2011 م 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ هـ∼√2-2∼2عدن فヶ عヰد الطゅهرΑن  عبゅس عヵヱヤ حسΑن فرحゅن
るΑنゅاانس 

 02/02/2011 دكتヱراه التゅرΑخ

ヵدゅشرف احمد الحم ュゅヰبخرائط  ال ヱس النحΑاثر تدر ヶف ュΑهゅヘالم
 フالص れذاΑمヤلدى ت ヵヱل النحΑالتحص

 الثゅمن ااسゅسヶ فヶ محゅفظる الحدΑدة

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

 05/02/2011 مゅجستΑر

 ュنゅن  نزار د عبده غΑبゅعند المص ヶنヰاأداء الم ゆضطراほب
 ヴヤن عΑلدى المتردد ヵرヰボاس الヱسヱال
 るصمゅバال るنゅمほب ヶسヘالن ゆالط れゅخدم

 صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆراه طヱ06/02/2011 دكت 

るヤحسن احمد عبده حنب  ヶتبن ف ゅض دلتヱلح るΑئゅالم るازنヱالم
るΑمنΑال るΑرヱヰالج 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピراه الجヱ09/02/2011 دكت 
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تュΑヱボ اداء مدΑرヵ عمュヱ مكゅتゆ التربるΑ  نجゆΑ مصヤح د عسكر
ュヰمゅヰمن لمΑال ヶف ュΑヤバالتヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ09/02/2011 م 

د مبخれヱ حسن محسن 
ヵالجراد 

ヵد اإدارゅسヘال るفحゅسبل مك  ヶف ゅヰتホヱバمヱ
 るΑمنΑال るΑمヱالحك れゅバمゅالج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ10/02/2011 م 

مゅボرنる التΑピراれ فヶ الكربヱهΑدراれ  د احمد د الボشه
لمرضヴ السكرヵ النヱع الثゅنヶ بΑن 

 المخزنΑن Αビヱر المخزنΑن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ12/02/2011 م 

ヶل د الجرانΑعゅل اسمゅكم  れゅΑدΑتراج ヶر فヰالمظヱ るボΑボع الحヱضヱم
るΑسΑر ااربع الرئΑشكسب 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ14/02/2011 دكت 

الボبゅئل الΑمنるΑ فヶ خرسゅن ヱدヱرهヶビ ゅ  منصヱر احمد د الヱاホع
 ヵجرヰل الヱرن ااボال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 14/02/2011 مゅجستΑر التゅرΑخ

تほثΑر ااستヰاポ المزمن لヱ れゅボヤالكحヱل  سنゅرゅΑ طゅرベ عبدالحمΑد
 عヴヤ ااعضゅء التنゅسヶヤ لヘヤئران

ヶホعرا ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ14/02/2011 دكت 

تشتれ المヱجه الكヰرヱمピنゅطΑسるΑ بヱاسطる  مبゅرポ عヶヤ د سعΑد
 ヵヱزل شبه الكرゅバال 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑر فΑجستゅ15/02/2011 م 

فゅدるΑ تヱفペΑ شمسゅن 
ヵالصبر 

 れゅΑشخصヤل るΑدボن るدراس ヶف るΑسΑالرئ
مجمヱعる مختゅرة من الرヱاれゅΑ الボصΑرة 

 لヤكゅتゆ جヱزフΑ كヱنراد

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ15/02/2011 م 

ヶヤلح عゅاحمد ص ュΑابراه  れゅنゅامتح ヶش فピال ゆゅاسب るمゅバال るΑヱنゅالث
 ヵرΑنظر مد るヰجヱ من ゅヰلجتゅバسبل مヱ

 المدارس ヱالمヤバمΑن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ17/02/2011 م 

 ヶヤلح عゅص ヶجゅجبران ن  フالزح るΑكΑنゅمك るل دراسΑصヱالتヱ
الكヰربゅئヱ ヶالبنゅء التركΑبヶ الدペΑホ لبバض 
 سبゅئポ الヤحュゅ الヤحュゅ الخゅلるΑ من الرصゅص

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ19/02/2011 م 

ヶشゅΑلح الرゅد صΑسع れゅنΑء  زゅلدى النس ヵن الثدゅرة سرطヱامل خطヱع
るصمゅバال るنゅمぺ ヶف れゅΑمنΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ21/02/2011 م 

عボد البΑع البحرヵ )سフΑ( فヶ الゅボنヱن  سゅلュ د سعΑد بن شمل
التجゅرヵ الΑمنヱホヱ ヶاعد ぺヱعراフ التجゅرة 

るΑلヱالد 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ23/02/2011 م 

 23/02/2011 مゅجستΑر ااحゅΑء الدるボΑホ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヱヶالحヱΑانれゅ فヶ  حمヴ مゅلطゅ بΑن البشرد عヱض سゅلュ صゅلح 
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اانتشゅر المصヶヤ لداء برヱسΑاれ فヶ  عجره
 منゅطペ مختゅرة من محゅفظる شبヱة 

اانتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱس االتゆゅヰ الكبدヵ  ابراهュΑ د احمد نヰشل 
C  ةヱشب るفظゅرة من محゅمخت ペطゅمن ヶف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ23/02/2011 م 

مدى تヱافر كれゅΑゅヘ التュΑヱボ لدى مュヤバ التربるΑ  عبدالヘتゅح عبده عヶヤ زΑد
 るفظゅبمح るΑسゅااس るヤلمرحゅب るΑااسام

 صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 るΑااسام れゅالدراس 

 23/02/2011 مゅجستΑر

تصヱر مボترح لتطΑヱر دヱر مدΑر المدرسる  خゅلد عヶヤ د احمد الصاط
 ュゅバال ュΑヤバمدارس الت ヶف ュΑボم フكمشر

ヶف るصمゅバال るنゅمほب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ24/02/2011 م 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
ابヱ  حسن صゅلح عヶヤ حسن

 فゅرع
 るΑヤل بكヱى ااヱالمست るبヤمدى تمكن ط
 れراゅヰء من المゅバصن るバمゅج るΑالترب

るΑバمゅالج るدراسヤل るالازم るمゅバال るΑヱピヤال 

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

 24/02/2011 مゅجستΑر

عبدالحمΑد احمد صゅلح 
 شرمゅن

るΑئヱالضヱ るΑبΑئص التركゅالخص  るΑربヰالكヱ
れصاヱة المゅض اشبバلب るボΑホالر るΑشビلا 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ24/02/2011 م 

امる الرحمن احمد لطف ه 
 النعمゅن

 ュΑدボمن الΑال ヶف るΑنΑالدヱ るΑسゅΑالس フئゅظヱال
- るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 26/02/2011 مゅجستΑر التゅرΑخ

غゅلゆ د منصヱر صゅلح 
ヵالبكر 

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑسゅΑالس るالنخب- 
 9002ュ-0228الヱزراء ヱالمحゅفظΑن

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ26/02/2011 م 

الヶヰボヘ فヶ كتゆゅ الバامる المボبヱ ヶヤمنヰجه  عゅدل عبدالヵヱボ سゅلュ عΑヘف 
المنゅر فヶ المختゅراれ من جヱاهر البحر 

れرゅهـ0002الزخ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ02/03/2011 م 

عبدالحゅفظ عبدالヱارث 
 عبدالمجΑد احمد

لヤتピذるΑ مدى استخداュ مヤバمヶ ااحゅΑء 
 るنゅمぺ ヶف るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب るバالراج

るصمゅバال 

ヵمصر  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ07/03/2011 م 

برنゅمج مボترح لتنمるΑ مゅヰراれ ااستمゅع  فراس احمد عヶヤ د
 ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط ヵدボالن

 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

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

 10/03/2011 مゅجستΑر

 ヶヤد ع ヶヤن عΑمن حس るلثゅالث るボヤحヤل)るΑربバال ヶتピل( ゆكت ュΑヱボتヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅرمنΑجستゅ10/03/2011 م 
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 ヶヤر  الحمΑΑゅバء مヱض ヶمن فΑال ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت
ヶالمدرس ゆゅالكت 

るΑربバال  

تュΑヱボ اأسゅلゆΑ اإحصゅئるΑ المستخدمる فヶ  خゅلد طه سゅلュ صゅلح
تحΑヤل بゅΑنれゅ رسゅئل المゅجستΑر المجゅزة 

 من كるΑヤ التربるΑ بجゅمるバ عدن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 れゅΑضゅΑالر 

 13/03/2011 مゅجستΑر

 ヶترة من فヘ022ال∽  ヴ900ال∽ュ 
ホسュ  -مヘرداれ الحنゅبるヤ فヶ الるボヘ اإسامヶ  امΑن عヶヤ احمد الخゅΑط

 れゅΑゅالجن ュゅحكぺヱ るΑال الشخصヱااح
 ヱالحدヱد

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ14/03/2011 دكت 

مجゅهد سعد احمد سعد 
 البヤطه

دヱر الحゅسゆ اآلヶ فヶ تطΑヱر ぺداء اإدارة 
 るنゅمほب るΑヱنゅالمدارس الث ヶف るΑالمدرس

 るصمゅバء-الゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ14/03/2011 م 

جمるヤΑ عヶヤ د عبده 
 ヶحΑالسر 

اأطゅヘل ゅΑホس السポヱヤ الバدヱانヶ لدى 
 るنゅمぺ ヶن فΑΑدゅバال ュヰرانホぺヱ نΑنحゅالج

 るصمゅバء-الゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ16/03/2011 م 

اسمゅء احمد عبدالゅボدر 
 شرف الدΑن

ااكتئヱ ゆゅعاホتる بتボدΑر الذاれ لدى ぺطゅヘل 
 ュΑヤバدس من التゅالسヱ مسゅن الخΑヘالص

  ヶسゅاأس るصمゅバال るنゅمぺ ヶء-فゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ17/03/2011 م 

فヰد عヶヤ د عبدالرحمن 
るΑボヘال 

الボرヱض الربぺヱ , るΑヱثゅرهヱ , ゅالبدائل 
ゅヰل るΑالشرع 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ19/03/2011 م 

 21/03/2011 مゅجستΑر الدراسれゅ ااسامるΑ الشرヱ るバΑالゅボنヱن Αمنヶ حمるΑゅ المستポヤヰ فヶ الるボヘ اإسامヶ اشヱاベ د سΑف عヱヤان
زΑنゆ احمد عبدالゅボدر شرف 

 الدΑن
تطΑヱر التヘكΑر المنطヶボ لدى اطゅヘل مホ ゅبل 

るصمゅバال るنゅام ヶف るالمدرس 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ23/03/2011 م 

 ゆلゅئل غゅرة د هΑمن
ヵرΑالشم 

فن خペヤ الشخصれゅΑ فヶ رヱاれゅΑ جΑن 
 るΑدボن るن : دراسΑستヱぺ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ27/03/2011 دكت 

اΑنゅس عثمゅن سعΑد 
ゆعبدالر 

 るピヤال ヶف フΑرバالت れاヱاد ュاستخدا
るثΑالحد るΑزΑヤاانج 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ27/03/2011 دكت 

غゅدة د احمد نعمゅن 
 عثمゅن

إلتゆゅヰ المヰبل البكتΑرヵ كゅバمل اختطゅر 
-لヱヤادة المبكرة فヶ مستشヴヘ السبΑバن 

 الΑمن -مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد  الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ28/03/2011 م 
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التصΑヱر اأنبヱبヶ اانتゅボئヶ فヶ تشخΑص  فΑゅزة عبدالكرュΑ د صبره 
 ュボバヤل ヶبヱمل اأنبゅバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد  الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ28/03/2011 م 

ヶراجヘد احمد ال ュسゅب ュالكبد  بس ゆゅヰس التヱرΑヘل ヶヤر المصゅاأنتشB 
 فヶ ثاث منゅطペ مختゅرة من محゅفظる شبヱة

ヶホعرا るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/03/2011 م 

احاュ شペΑヘ عبده 
ヵشرゅالن 

 ゆヱة المصحゅاانتب れط الزائد تشتゅلنشゅب
ヱعاホتる بゅلسポヱヤ الバدヱانヶ لدى ぺطゅヘل 

 ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمن مرح ヴلヱاا るボヤالح
 بほمゅنる الゅバصمる صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ29/03/2011 م 

سمΑرة صゅلح د صゅلح 
 ヵالمطر 

المدرسるΑ تصヱر مボترح لتطΑヱر اادارة 
 ヶف れゅΑヤمバال るدة هندسゅمدخل اع ュستخداゅب

 مدارس التュΑヤバ الثゅنヵヱ بمحゅفظる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ30/03/2011 م 

د عبده ΑحヴΑ شرف 
 الدΑن 

اأخبゅر النبるΑヱ اانヱار المضΑئる فヶ شرح 
 ペΑボتح るدراس ヵヱヤバبن حمزة ال ヴΑحΑل

 الجزء ااヱل

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ03/04/2011 م 

ヶانΑالج ヶヤدر عゅボمن د عبدالΑال るバヘΑم ヵادヱ ضヱح ヶة فゅΑد المゅحص ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピراه الجヱ04/04/2011 دكت 

ヵدゅر هΑى عبداامヱヤن :  سΑヱت ポرゅم れゅΑاヱر ヶف ゅΑدΑمヱح الكヱر
 るΑدボن るدراس 

ヶホعرا  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ06/04/2011 دكت 

المكتبれゅ الجゅمるΑバ الバمれゅΑヤ المحヱسبる فヶ  سمΑر د ゅホسュ عبدالمجΑد
 るرنゅボم るΑمسح るدراس : るΑمヱالحك 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ06/04/2011 م 

 ヶヤع ポヤر عبدالمゅافتخ
 ヶنゅالغس 

 るΑطرバال れヱΑزヤل るΑجヱلヱΑالب れゅΑلゅバヘال
 المستخヤصる من نبゅتれゅ مختるヘヤ فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ06/04/2011 دكت 

るΑボヘلح الゅلح احمد صゅصر  صバال るΑゅヰن ヴد حتΑزب るنΑجد مدゅمس
 ヶبヱΑاا- るرنゅボم るΑرゅمバم るΑاثر るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 07/04/2011 مゅجستΑر ااثゅر

عنتر فؤاد عヶヤ هبه 
ヵالحراز 

 ヶف るΑヘن الصحΑヱゅنバال るΑزΑヤاأنجヱ るΑربバال
るرنゅボم るدراس : 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ11/04/2011 م 

 -خゅΑر الشرط ヱالنボد فヶ الるボヘ ااسامヶ  مجゅهد د صゅلح الヘاح
るرنゅボم るΑヰボف るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ13/04/2011 م 

 るنΑالدخ ヶヤن احمد عゅمΑراء  اボヘمع ال ヶائヱكنز الرΑد ヶطゅバت
 ュゅتΑاأヱ نΑدヰالمضطヱ نΑヤمヰالمヱ-  るدراس

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ18/04/2011 دكت 
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るΑدボن 
 ヶلヱعبدال ヴΑحΑ ュゅヰال

ヴالمرتض 
 るΑتنم ヶف るضヱى الرヱر اثر مستΑكヘالت

اابداعヶ لدى تامΑذة الصフ ااヱل 
るصمゅバال るنゅمぺ ヶف ヶسゅااس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ18/04/2011 م 

هΑヱدا عبده عمر احمد 
 るبΑالش 

بバض ااضطرابれゅ النヘسるΑ لدى ابنゅء 
 れゅボال れاヱゅر متنΑビヱ れゅボال れاヱゅمتن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 20/04/2011 مゅجستΑر عュヤ النヘس

 -الヱバامل المرتبطヱ るالنتゅئج الجنΑنヶ  رΑمゅ اسمゅعΑل عبده د
るالمنزاح るمΑمشヤل ヶمヱاأم 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد  الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ20/04/2011 م 

ヶホرゅد الشΑゅホ لحゅص ゆكヱك  ヱمل النمゅن عΑب るホاバن  0الΑلヱاانس るΑشب
ヵن الثدゅسرط れゅضΑمر ヶن د فΑمゅتΑفヱ 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ20/04/2011 م 

ヵمرヱصر د احمد العゅن  ヵلمرض الزهر ヶヤر المصゅدل انتشバم
 るنΑمد ヶف ュالد ヶن متبرعΑب ゅΑالمارヱ

 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20/04/2011 م 

ヵرヱئد الجبゅل عΑهند جم  るΑمسرح ヶف ゅヰاستخدامヱ るΑヤΑΑالتذ  るヤااسئ
るΑヱピل るن : دراسΑشرバرن الボال 

ヶホعرا  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ26/04/2011 م 

سعΑد عヶヤ صゅلح عبده 
 عطΑه 

 るΑربバال るピヤال ヶمヤバم ゆΑمج تدرゅبرن ュΑヱボت
) るء الخدمゅاثن( ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤبمرح 

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

 26/04/2011 مゅجستΑر

فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء  
るΑبΑالتدر ュヰتゅجゅΑاحت 

 ヶヤاحمد د ع ュΑابراه
ヵالحمز 

 るئΑء هゅاعض ヶمヤバبحث الヤترح لボر مヱتص
 れゅヰجヱء تヱض ヶف るΑالترب れゅΑヤس بكΑالتدر

るرفバد المゅتصホا ヱمن نحΑال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ27/04/2011 م 

مュヱヰヘ الذاれ لدى ااحداث الجゅنحΑن  ΑحヴΑ د د احمد الغΑل
 ヱاホرانュヰ الΑピر الجゅنحΑن الΑمنΑΑن

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 30/04/2011 مゅجستΑر عュヤ النヘس

ヵى د سعد العزヱض  ارバلب ヶバΑاجد الطبヱالتヱ るΑطرヘر الヱヤヘال
السمュヱ الヘطرるΑ فヶ مكヱنれゅ عフヤ الدヱاجن 

 الΑمن-فヶ محゅفظる ذمゅر 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ03/05/2011 م 

لمゅΑء انヱر كゅمل احمد 
 ゆヱボعΑ 

 ヶربバال ゆرピالم ヶف るΑضゅااب-  るدراس
 ヶف ヶمヤバال ゅرهヱدヱ ゅرهゅانتش ヶف るΑخΑرゅت

 الボرن الثゅنヶ الヱぺ ヴاخر الボرن

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 03/05/2011 مゅجستΑر التゅرΑخ
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الرابع الヰجرΑΑن , الثゅمن الヴ الゅバشر 
ヵادΑم 

ヶالعجم ヶنヱج حسن عゅヰاجن  ابتヱدヤل るΑヤالداخ れゅΑヤΑヘالط ヴヤع れゅدراس
るΑمنΑال れゅفظゅض المحバمن ب 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ04/05/2011 م 

عبده عمر صゅلح 
ヶヤبΑالمس 

 ヵヱヤع るامバヤمدة لバبن د شرح ال フゅボس
 れ ヵرヘالج ュلゅس بن سヱدرΑバهـ 0686ال- 

 ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ07/05/2011 دكت 

نبΑل احمد د احمد 
 الدرΑヱش 

التΑΑピر اإدارヱ ヵمヱゅボمتる فヶ اأجヰزة 
 るدراس : るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑمヱالحك

 るΑدانΑم 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ07/05/2011 م 

 ヵدゅن هΑلد احمد حسゅخ
 ヶدانΑボال 

 ヴヤع ゅثرهぺヱ مجتمعヤل るΑمΑボال れراΑピالت
دراسる تطبるΑボΑ فヶ -انتشゅر ظゅهرة الヘسゅد 

ヶلゅد المゅسヘال ゅΑجヱلヱΑسヱس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 08/05/2011 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

 ヱ اإدارヵ فヶ الΑمن
 ュلゅئد سゅホ د احمد ( フヱヘصヤل ュヱヤバى الヱل محتΑヤتح√-∝ ヶف )

 るΑمヤバال るΑتربヤل るΑلمゅバر الΑΑゅバء مヱض 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ09/05/2011 م 

ヶلヱلح الكゅلح د صゅص  るΑヱالنب るالسن ヶاه فヱゅالمس ペح ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ10/05/2011 دكت 

ぺثر التدرΑس بゅستخداュ تجゅرゆ المحゅكゅة  هゅشュ عبده هゅشュ ااشヱل 
 ュヰヘح الΑتصح ヶف ゆヱسゅلحゅب るΑヤعゅヘالت

るΑمヤバال ュΑهゅヘض المバلب ほالخط 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ10/05/2011 م 

るصمゅバال るنゅمゅبع بゅالس フذ الصΑلدى تام 
ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ التنゅص فヶ شバر ابヶ نヱاس  عゅدل صゅلح حسن نعمゅن

るΑنゅاانس 
るΑربバال るピヤراه الヱ11/05/2011 دكت 

عبدالرحمن سヤمヴ اسمゅعΑل 
 るسامゅب 

الشヱバر بゅاضطゅヰد النヘسヶ لدى المヱظΑヘن 
 ヱعاホتる بدافるΑバ اانجゅز

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 14/05/2011 مゅجستΑر عュヤ النヘس

اافكゅر الرئΑسるΑ فヶ رヱاれゅΑ تヱنヶ  عبدالرحュΑ سヤمゅن د
るΑدボن るن:دراسヱسΑرヱم 

ヶホعرا  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ18/05/2011 دكت 

 ヶالمران ヶヤع ヶجゅن ヴΑحΑ  ュゅバال ュΑヤバالت れゅسسぼبم ヵد اادارゅسヘال
بゅمゅنる الゅバصمる عヱامヤه ぺヱنمゅطه ヱسبل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ18/05/2011 م 
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るفحتゅمك 
 ゆلゅد احمد غ るطمゅف

 ヶالشرعب 
 るΑنヘال るΑالترب ュヤバمج اعداد مゅبرن ュΑヱボت
بゅلمヰバد الゅバلヶ لتほهΑل ヱتدرゆΑ المヤバمΑن 

 るصمゅバال るنゅمほب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدراس 

 21/05/2011 مゅجستΑر

نضゅل عヶヤ نゅصر حسن 
 ヶمΑالر 

 ヴلヱاا るボヤالح ヶمヤバم ベゅالتح れゅホヱバم
لمرحるヤ التュΑヤバ ااسゅسヶ ببرنゅمج التほهΑل 

 ゅヰسبل عاجヱ るء الخدمゅاثن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ25/05/2011 م 

صヱヘان ΑحヴΑ صゅلح عبヱد 
 ュゅغش 

 るالازم るΑاادار れゅΑゅヘالك ュヱلمدراء عم
 ヶヘمنΑال ヶف れゅفظゅلمحゅب るΑالترب ゆتゅمك

 るΑجΑء اادارة ااستراتヱض 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ25/05/2011 م 

الヘطر مバدل انتشゅر المصヶヤ لمضゅداれ  سゅمヶ د عبده حسن 
البرعمヶ بΑن المرضヴ الحゅمΑヤن لΑヘرヱس 
نボس المنゅعる المكتسヱ ゆمرضヴ زرع 

 الكヴヤ 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28/05/2011 م 

 ヶヤصر عゅى د نヱار
 عثمゅن

 れゅنΑئر الجゅن نظΑب ペع الترافヱلنゅب るصゅالخ
الثゅنヶ من التヱافペ النسΑجヶ ااعظヱ ュالنمط 

ゆヤボلمرض ال ヵرΑالسر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑراه ااحヱ28/05/2011 دكت 

 الرئヵヱ فヶ المرضヴ الΑمنΑΑن
ペヤظ مطヱヘء د محゅرج  るΑراثヱال るندسヰال ヶف るΑالشرع ュゅااحك ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

るΑنゅاانس 
るΑااسام れゅراه الدراسヱ30/05/2011 دكت 

ュشゅلح هゅن احمد صゅرج  فرحヱنز جゅعند ه るΑヘسヤヘال ゅボΑطヱΑرمنヰال
 جゅدامر

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るヘسヤヘر الΑجستゅ30/05/2011 م 

منتゅボة عヴヤ بバض تほثΑرنبゅتれゅ طبΑ るΑمنるΑ  عبدالゅボدر رؤヱف احمد 
 طれゅΑヤΑヘ اانسゅن 

ヶホعرا ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ15/06/2011 دكت 

ヶاحヱالمض ヶヤد احمد ع  るانظم ヶف ュدゅمنع التص るΑنボن تΑتحس
るΑヱΑالراد るバااش るاسطヱب フرバالت 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑئゅربヰالك るندسヰر الΑجستゅ02/07/2011 م 

خΑヤل سعΑد اسمゅعΑل 
 عبدالمجΑد 

 れاゅداء ااتصぺ ヴヤع ヵヱن الجΑهヱر التΑثほت
 るΑرヱヰالجم ヶاء الحر فヱヰعبر ال るΑزرΑヤال

 るΑمنΑال 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑئゅربヰالك るندسヰر الΑجستゅ02/07/2011 م 

 02/07/2011 مゅجستΑر الヰندسる الكヰربゅئるΑ  الヰندسΑ るمنヶالتバرフ التバرフ عヴヤ الヱجه عبر تボنるΑ  احمد ردمゅن ゅホئد 
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 عヴヤ اأنمゅط ثاثるΑ البバد 
 ヶلح احمد حضرمゅل صゅام  ペطゅاجه المنヱت ヶالت るΑاادار れالمشكا

るصمゅバال るنゅام ヶف るΑمΑヤバالت 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ03/07/2011 م 

منゅل د ΑحヴΑ احمد 
ヶنゅكヱالش 

تصヱر مボترح لتضمΑن حベヱボ اإنسゅن من 
المنظヱر اإسامヶ فヶ كتゆ الボراءة 
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るΑヱنゅالث るヤمرحヤل 

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

 06/07/2011 مゅجستΑر

تほثΑر مستヱى الزنポ عヴヤ مستヱى الヤبتΑن  مشヱヰر احمد عبده فゅرع
 عند مخزنヶ الヱ-6 れゅボاانترلヱΑكΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ06/07/2011 م 

دヱر التュΑヤバ الجゅمヶバ فヶ تΑΑピر ادヱار النヱع  امゅنヶ عبده عثمゅن
ヶعゅااجتم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 10/07/2011 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

د حسن ΑحヴΑ احمد 
ヶنゅحヤالم 

 るΑヘΑك ヴر لاهتداء الゅاابصヱ ゆヱヤボح الΑتヘت
اホتطフゅ اثمゅر اازهゅر لバヤامる د بن 

 ΑحヴΑ بن د بヰران

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ13/07/2011 دكت 

れ ヵدバ8∼2الص ヴال ベالطا るΑهـ من بدا
 るبヰال ゆゅكت るΑゅヰمن  -ن ヶنゅالجزء الث るΑゅヰن

 المخطヱط
 ヴヘنجاء د مصط
ヶرانヱالض ュΑعبدالكر 

الΑヘرヱس الピدائヶ المヵヱバ فヶ اأطゅヘل الذΑن 
 るنΑمد ヶف るΑヱバالم れゅبゅヰن من االتヱنゅバΑ

 الحدΑدة

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ13/07/2011 م 

ヵحرホ ヵヱゅمس ヴΑحΑ ل  دΑسピال ヴن مرضΑب るΑسヱرΑヘخ الゅااخم
 الΑمن -الدمヵヱ 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13/07/2011 م 

ヵعبده الجعدر ヶヤد عΑزا  るΑرΑالبكت れゅرحボالت ゆゅسبぺ نΑدゅΑن الصΑب
 فヶ مΑنゅء صΑد اأسمポゅ بمدΑنる الحدΑدة

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ16/07/2011 م 

 ヶلヱدر عبدالゅボر عبدالゅمخت
 احمد

تほثΑر التدخΑن ヱالれゅボ عヴヤ مستヱى هرمヱن 
ااسترヱجΑن ホبل ヱبバد سن الほΑس عند 

 النسゅء ぺヱثره ذلポ عヴヤ مستヱى

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ19/07/2011 م 

 الكゅلسヱ ュヱΑالدهヱن
نبるヤΑ احمد احمد عبده 

ヵالمطر 
تほثΑر تدخΑن السجゅئر عヴヤ نسبる البヤΑه 
 ヶالسكر ف ヴن مرضΑب るボΑホالد るΑالزال

 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ19/07/2011 م 
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 ヶلヱدر عبدالゅボعبدال ヶヤع
 احمد

ヵد المستندゅل -ااعتمΑالبدヱ フΑΑالتك
ヶااسام るボヘء الヱض ヶف ヶالشرع-  るدراس

 مゅボرنる بゅلゅボنヱن ヱااعراフ الدヱلるΑ المヱحدة

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ31/07/2011 م 

المضゅمΑن التربるΑヱ فヶ ااحゅدΑث النبるΑヱ  الشرعبヶفゅطمる احمد احمد 
 ヵرゅح البخΑصح ヶف るلヱヘطヤل るヰجヱالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ02/08/2011 م 

عبدالحبゆΑ حزاュ عボان 
ゆلゅغ 

 るΑاثرائ るذ انشطΑヘى اثر تنヱمست ヶف るΑمヤع
التحصΑل ヱالتヘكΑر اابداعヶ لدى 

المヱهヱبΑن من تامΑذ الصフ التゅسع 
ヶسゅااس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ13/08/2011 م 

فΑصل عヶヤ صゅلح بن صゅلح 
ヶعゅالصن 

 れゅΑضゅΑالر ヶمدى تمكن مدرس フصヤل
 ュΑهゅヘالمヱ れراゅヰمن الم ヶسゅالرابع ااس

الرゅΑضるΑ فヶ ضヱء اختبゅراれ تمس 
るΑلمゅバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 17/08/2011 مゅجستΑر

ヶح الحكمヤمص ヴΑحΑ رةΑسم  ヶبヱヱكرΑر الضد مΑثほال التヱاابヱ نゅلالب
るالممرض るボΑホالد れゅئنゅالك ヴヤع るΑانヱΑالح 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ24/08/2011 م 

ヶボΑلح احمد الشرゅاحمد ص  )ヱΑلヱヘرتヱالب( ゆلゅالط フヤم ュاثر استخدا
عヴヤ خヘض ペヤホ الرゅΑضれゅΑ لدى تامΑذ 

るΑسゅااس るヤالمرح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 12/09/2011 مゅجستΑر

ヶد د المخافヱحم ベاヱاش  ュゅΑالصヱ ةゅالزك ヶف るΑالشرع れدراボالم
 ヱالحج

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ13/09/2011 دكت 

 ュسゅホ ヶヤرع عゅف ヶヤع
ヵرΑالعم 

 れالمتصا るر شبكΑثゅت ヴヤع れゅバالمجتم
 ヶف るΑبゅاانج るالصح れゅخدم ュاستخدا

ヶمنΑال フΑالر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ14/09/2011 م 

ヵدゅد احمد حم ュاكر  ヵرΑن مدΑب るΑنゅاانس れゅホاバر الヱد
المدارس الثゅنヱ るΑヱالゅバمΑヤن فヶ تحسΑن 

るصمゅバال るنゅمゅمل بバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ19/09/2011 م 

 ゆلゅل غΑヤر عبدالجゅانتص
 حΑدر

 るΑدانΑم るمن دراسΑال ヶف ゆゅالكت るعゅصن
るΑヤΑヤتح 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ19/09/2011 م 

ヶانヱالخ ヶヤع ヶヤع ヴΑحΑ  ヶااحداث ف フانحراヱ ヵااسر ポكヘالت
 るΑمنΑدار  -ااسرة ال ヴヤع るΑدانΑم るدراس

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 19/09/2011 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع
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 الرعるΑゅ ااجتمゅعるΑ فヶ مدΑنる صنゅバء
 ゆ02  -البゅر فヱاانتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱس  دΑنゅ د احمد د ااشボر 

بΑن النسゅء الحヱامل ヱالمجヰضヱ れゅاانゅث 
ゆゅسن اانج ヶف ヶاتヱヤال 

ヶنΑسطヤف るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ19/09/2011 م 

 بمدΑنる صنゅバء
سحر عヶヤ عبدالヤطΑف 

ヵヱボعبدال 
 れゅشبك ヴسطヱر الヱبバال ュحدة تحكヱ تحسس

るΑالذك ヱΑالراد 
ヶمنΑ るندسヰال  るΑئゅربヰالك るندسヰر الΑجستゅ16/10/2011 م 

تحسس المدى الترددヵ فヶ شبكれゅ الرادヱΑ  ندى عゅホ ヶヤسュ المؤΑد 
るΑالذك 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑئゅربヰالك るندسヰر الΑجستゅ16/10/2011 م 

احمد د حمΑد عボان 
 المغヤس

الゅボدュ التصمュΑ اأمثل لشبكる الجΑل 
 るنΑمΑال れاゅلاتص 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑئゅربヰالك るندسヰر الΑجستゅ16/10/2011 م 

مゅバرヱ フاتجゅهヱ れゅتطبれゅボΑ مボدمヶ  د عبده مゅنع العمゅد 
الخدمる تجゅه المصゅبΑن المتΑゅバشΑن مع 

ヶف るالمكتسب るعゅص المنボس نヱرΑف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ02/11/2011 م 

 المستشれゅΑヘ الゅバمる بصنゅバء
ヵヱヤع ゆعبدالر ュسゅホ د  るΑدヱボنバرة الヱد المتكΑتحدヱ رゅدل انتشバم

 ヶف るΑヱΑالح れداゅمضヤل ゅヰتΑヤبゅホヱ ننسزヱدホヱل
るヘヤالمخت るΑرΑالسر れゅنΑバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ19/11/2011 م 

 الΑمن -بمدΑنる صنゅバء 
ゅホعدة تΑピر اأحكュゅ بتΑピر اأزمゅن  احمد د هゅدヵ الヰبΑط

 るΑااسام るバΑالشر ヶال فヱاأحヱ كنゅاأمヱ
 ヱتطبゅボΑتゅヰ الるΑボヘ المゅバصرة

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ23/11/2011 دكت 

 ヴΑحΑ لدゅاحمد هزاع خ
ヶنΑعد 

المشكるヤ السكゅنるΑ فヶ الΑمن بΑن التヱزΑع 
るΑバΑارد الطبヱالمヱ ヶرافピمΑالد 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 27/11/2011 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

التسمュ الピذائヶ الボضゅء عヴヤ بバض بكتΑرゅΑء  نبΑل ゅホئد د ゅホئد الحゅج
るΑالبحر るΑذビلأ るفترة الصاح るلゅاطヱ 

ヶمنΑ るالزراع るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ07/12/2011 م 

خゅلد صゅلح ΑحヴΑ احمد 
 ヵجدゅالمس 

 ヶف るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑمد ペΑボتح ヴمدى
محゅفظる صنゅバء لمبدا الدΑمボرطるΑ فヶ اتخゅذ 

れرارボال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ10/12/2011 م 

 14/12/2011 دكتヱراه عュヱヤ الحゅΑة الΑ ュヱヤバمنヶالバاるホ بΑن اانسゅن ヱالنبれゅ ااستخدامれゅ  احمد د مボبل صゅلح
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 -الشバبるΑ لヤنبゅتれゅ فヶ محゅفظる الضゅلع 
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

اثر استخداュ مشゅهد فΑدヱΑ تΑヤバمるΑ عヴヤ  عمر سΑف احمد ردمゅن 
 ュΑヤバدس من التゅالس フل تامذة الصΑتحص

るΑヱرة النبΑل السゅمج ヶف ヶسゅااس 

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

 14/12/2011 مゅجستΑر

عبدالغنヶ حسΑن اسمゅعΑل 
 المتمΑز 

 るΑرر التربボم ュΑヤバاثر ت ュستخداゅب るΑااسام
نمヱذج خرائط المゅヘهュΑ عヴヤ تحصΑل 

 るنゅمぺ ヶف ヶسゅمن ااسゅالث フالص ゆطا
 るصمゅバال 

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

 22/12/2011 مゅجستΑر

ااホتصゅدヵ عヴヤ تほثΑر برنゅمج ااصاح  سΑヰر عヶヤ احمد عゅطف
ヱاホع المرぺة التنمヵヱ من منظヱر النヱع 

 ااجتمゅعヶ فヶ الΑمن

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 24/12/2011 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع

 ヴΑحΑ ヶヤد ع ヶヤع
 ヶالسراج 

ادارヱ تنΑヘذ المشゅرΑع الヰندسるΑ فヶ الΑمن 
ゅヰئتゅヘسبل رفع كヱ ュΑΑボت 

ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ24/12/2011 م 

تخヱ ペΑヤدراسる البヱΑلヱجるΑ لمشتれゅボ  بشرى د عヶヤ جعدان 
 التشゅلكヱن

ヶمنΑ  るدلΑالص るΑائヱء الدゅΑمΑر الكΑجستゅ24/12/2011 م 

احمد احمد سعد صゅلح 
ヵالمطر 

المركبれゅ الΑピر تخヱ ペΑヤتュΑΑボ حヵヱΑ لبバض 
ستΑرΑヱدるΑ متホヱع لゅヰ ان تكبح ぺنزュΑ كヱكس 

-6 ゅΑئゅボانت 

ヶمنΑ  るدلΑالص るΑائヱء الدゅΑمΑر الكΑجستゅ24/12/2011 م 

ヶد الغنヱلح حمゅض  احمد د صバلب ヶجヱلヱكゅرمゅف ュΑΑボتヱ ペΑヤتخ
るΑدΑヱرΑر ستΑピال れゅالمركب 

ヶمنΑ  るدلΑالص るΑائヱء الدゅΑمΑر الكΑجستゅ25/12/2011 م 

عدنゅن شヱعヶ ابكر بヤغΑث 
 جندس

 ヶن مستزرعΑب ヵرΑالبكت るΑلヱة البゅنボخمج ال
 الكヴヤ 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25/12/2011 م 

سΑف الحペ احمد عبده 
ヶضゅボال 

البΑع فヶ الゅボنヱن ضمゅن ااستحベゅボ فヶ عボد 
るرنゅボم るدراس ヶااسام るボヘالヱ ヶالمدن 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ26/12/2011 م 

 ヶヤلح عゅص れヱمبخ
ペبゅسヱاب 

فゅعヱ るΑヤحدة مطヱر من مボرر الحدΑث 
الشرフΑ فヶ تنمるΑ مゅヰراれ التヘكΑر 

 ヵヱنゅل الثヱاا フالص るبヤلدى ط ヶاابداع 

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

 27/12/2011 مゅجستΑر

 ヶヤع ヶヤد ع ゆكヱك
ヶالغراس 

فكرة التطヱر فヶ الボرن التゅسع عشر بΑن 
ュヤバالヱ るヘسヤヘال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るヘسヤヘر الΑجستゅ28/12/2011 م 
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تほثΑر ヱسゅئل منع الحمل المختるヘヤ عヴヤ  فؤاد احمد عبده 
 れداゅى مضヱمستヱ るΑヤن المصヱرة الدهヱص

 اأكسدة بΑن النسゅء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ28/12/2011 م 

تほثΑر التدخΑن ヱالれゅボ عヴヤ المستヱى  محヱヘظ احمد هزاع عبده
 المصヶヤ لヤثΑرヱجヱヤبヱΑلΑن بΑن الرجゅل

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ28/12/2011 م 

احاュ احمد زΑد نゅصر 
ヶبゅالحب 

 ヶرة فヱالذك れゅنヱهرم ヴヤن عΑر التدخΑثほت
مدΑنる -مرضヴ شرゅΑن الゆヤボ التゅجヶ الΑمن

 صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ28/12/2011 م 

د احمد عبده حمヱد 
 عبدالكرュΑ حجر

 ヴمرض ュد ヶف れاヱمثΑى الدヱر مستΑدボت
 ゅΑجرافヱتゅمヱالكر ポΑبتكن ヶبゅヰر التΑピالكبد ال

ヶلゅバط الピالض れذا るヤئゅالس 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ29/12/2011 م 

 るΑزゅピال ゅΑجرافヱتゅمヱالكرヱ 
ヵااسد ヶヤع ヵدゅدل هゅع  ヴالمرض ヶف ヶبヤボال ヶن تΑنヱبヱى الترヱمست

 ヶف ゆヤボال るヤء عضゅحتشゅن بΑبゅر مصΑピال
 مستشれゅΑヘ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ29/12/2011 م 

لヤمرحるヤ ااسゅسるΑ تュΑヱボ ااختبゅراれ النゅヰئるΑ  رるΑホ جمゅل احمد د رداء
لمボرر التربるΑ ااسامるΑ فヶ ضヱء مΑΑゅバر 

 ااختبゅر الجΑد

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

 05/01/2012 مゅجستΑر

عاぺ るホضداد الكامΑدゅΑ الرئるΑヱ مع مرض  رヱا طゅهر د ゅホسュ شゅهر
 احتشゅء الバضるヤ الヤボبるΑ الحゅد

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ07/01/2012 م 

 ュΑس عمر عبدالكرヱفرد
 عبヱد 

 ヵرゅالمج れゅبゅヰالتゅب るبゅر ااصゅدل انتشバم
 るΑرΑالبكت れゅن,المسببΑΑن المسنΑب るΑلヱالب

ヴヤعدة عゅامل المسヱバال, 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ07/01/2012 م 

 れداゅمضヤل れاヱزバالم るΑسゅحسヱ るبゅااص
 الΑمن-الحるΑヱΑ صنゅバء

المسئヱلるΑ المدنるΑ النゅشئる عن ぺعمゅل  عبدالمポヤ احمد د حمΑد
 ゅرنゅボم ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف るΑنヰالم ゆΑالطب

ヶااسام るボヘلゅب 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ09/01/2012 م 

 れبゅاحد د ثヱس عبدالΑان
ヶالعبس 

 るΑابボااست れゅئヘヤل るΑائヱد るΑنΑج るدراس
ュΑانزCYP3D6  نΑΑمنΑر الヱن الذكΑب

ヶمنΑ  るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ10/01/2012 م 
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 المΑボمΑن فヶ مدΑنる الحدΑدة
اホراص ذائبる فヶ الュヘ لدヱاء مضゅد لヤضピط  غゅدة حسن احمد د الحداد

 محدد
ヶمنΑ  るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ11/01/2012 م 

 ヶاحمد عبده اانس ュΑمر  ゆゅكتسゅب ゅヰتホعاヱ るΑالدヱال るヤمゅバالم
مゅヰراれ السポヱヤ التヱاصヶヤ لدى اطゅヘل 

 ذヵヱ اعるホゅ التヱحد 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 12/01/2012 مゅجستΑر عュヤ النヘس

ゆلゅشرف د غ ヶمゅس  ヱヤالص( るΑホفر الشرゅバر -المΑخد- )るطΑبボال
るΑرافビヱاثن るΑاثر るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 14/01/2012 مゅجستΑر ااثゅر

دراسる اثرるΑ اأسヤحる فヶ الΑمن الボدュΑ ,  مゅهر عبده دبヱان الヱجΑه
مゅボرنる لنمゅذج من مجمヱعれゅ الボطع 

るΑمنΑال フحゅالمت ヶف るΑااثر 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 16/01/2012 مゅجستΑر ااثゅر

تュΑΑボ جヱΑفΑزゅΑئヱ ヶجヱΑلヱجヶ هندسヶ لترゆ  عمر عヶヤ احمد منشع 
 الΑمن-ااسゅسれゅ فヶ مدΑنる عتペ شبヱه 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤر عΑجستゅ16/01/2012 م 

ادهュ عبده د حسΑن 
ュΑنج 

 ュΑدボال ヶمنΑن الヘال ヶر فヱΑل الطゅاشك- 
るرنゅボم るΑفن るΑاثر るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 19/01/2012 مゅجستΑر ااثゅر

لمゅΑء احمد ΑحヴΑ شجゅع 
 الدΑن

تشخΑص خصゅئص السポヱヤ لدى الطヘل 
ヵヱالذات-ヵحدヱالت 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 22/01/2012 مゅجستΑر عュヤ النヘس

حمΑد بن عヶヤ عبده 
ヶمゅالش 

هداるΑ اافكゅل فヶ شرح مゅバنヶ اازدهゅر 
لバヤامる صゅرュ الدΑن ابراهュΑ بن د بن 

るسن ヶفヱر المتΑزヱعبده ال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ24/01/2012 دكت 

 دراسヱ るتحペΑボ -هـ √20
رشدヵ عبدالرحمن د 

 ゆΑذゅب 
 ヶف ヶنゅمبヤل ヶالزلزال ヶندسヰاأداء ال ュΑΑボت

 الΑمن
ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ25/01/2012 م 

 -مュヱヰヘ المخゅلるヘ حجΑتヱ るضヱابط الバمل به  عبدالحكュΑ حمΑد نصر احمد
るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ25/01/2012 م 

بゅلنسبる لヘحヱصれゅ كゅヘءاれ الピسΑل الكヵヱヤ  منゅل عبدالمجΑد عヶヤ مسヤط 
 ヶف ヵヱヤل الكΑسピمركز ال ヶف ヴヤالك フئゅظヱ

 مدΑنる الحدΑدة

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ26/01/2012 م 

 ペヤد عبدالح ヶヤسمر ع
ヵدرΑالح 

الدائل الحるΑヱΑ بΑن المرضヴ المخزنΑن 
المصゅبΑن بみحتشゅء عضるヤ الゆヤボ الحゅد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ26/01/2012 م 
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ゅヰئجゅنتヱ 
ヶヤر احمد مسعد عヱمنص  ペفヱ るمصمم るΑحدة دراسヱ るΑلゅバف

 るΑتنم ヶف るΑヱピヤال ゆゅバاال るΑجΑاسترات
مゅヰراれ النحヱ لدى تامΑذ الصフ السゅدس 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅااس 

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

 29/01/2012 مゅجستΑر

كゅمل حسΑن Αゅホد صゅلح 
ヵدゅالعب 

 ゅΑゅضح るΑゅلحم るΑسゅااس れゅنゅالضم
النزاعれゅ المسヤحΑビ るر الدヱلるΑ ااشخゅص 

 ヱالسكゅن المدنΑΑن

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ30/01/2012 م 

فؤاد عبدالحمΑد عبدالجΑヤل 
 عبدالرحمن

النشゅط الزراعヶ فヶ الΑمن فヶ الボرヱن 
الゅバشر  -الثاث ااヱلヴ لヰヤجره / السゅبع 

ヵادΑم- るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 07/02/2012 دكتヱراه التゅرΑخ

ヴمثن ヶヤرح حسن عヘم  るピヤال ュسホ るبヤمدى تمكن ط るΑヤك ヶف るΑربバال
التربるΑ جゅمるバ صنゅバء من مゅヰراれ النボد 

 ヶاادب 

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

 07/02/2012 مゅجستΑر

مطΑع عمر عبده د 
ヵسرヱالد 

 るΑالترب るΑヤك ヶف ヶمヤバال フااشرا れمشكا
جゅمるバ صنゅバء ヱجるヰ نظر المشرفΑن  -

るبヤالطヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ08/02/2012 م 

اسراء عبدالكرュΑ معرヱف 
ヶنゅالع 

تほثΑر المبΑداれ الحشرるΑ عヴヤ إنزΑمれゅ كبد 
 مزارعヶ الれゅボ الΑمنΑΑن

ヶホعرا るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراه الكヱ08/02/2012 دكت 

ヶالكحان ヶヤعبده ع ュاكر  ヶالحمراء ف ュヱحヤال ペΑヱلتس るΑヤΑヤتح るدراس
)るصمゅバال るنゅمぺ るلゅح るمن )دراسΑال 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ09/02/2012 م 

إنتゅج خرسゅنる عゅلるΑ المヱゅボمる فヶ الΑمن  ヱلΑد احمد سゅلュ بゅزار
るΑヤاد محヱم ュستخداゅب 

ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ09/02/2012 م 

امΑرة عبده شرف احمد 
ヶدسボال 

 るΑالطب れゅتゅض النبバب れゅصヤر مستخΑثほت
 عヴヤ بكتΑرゅΑ المسببる لتسヱس ااسنゅن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ12/02/2012 م 

هدى ΑحヴΑ د احمد شرف 
 الدΑن

 ヶمنΑد الゅاافتص ヶف ヵدヱالرك ュالتضح
 9002ュ-0220دراسる تحるΑヤΑヤ لヘヤترة 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ13/02/2012 م 

 ヶانヱد الخヱحم ヶヤع ヶمゅس  ヶطنヱالمركز ال ヶف れゅمヱヤバالم れゅخدم
るΑヤΑヤتح るدراس : れゅمヱヤバمヤل 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ15/02/2012 م 

 15/02/2012 مゅجستΑر عュヱヤ الحゅΑة الΑ ュヱヤバمنヶالバاるホ بΑن الゅバئل ヱالطΑヘل ヱاستجゅبる امゅバء حゅكمる احمد عبده نصر 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (0101 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(9009-9002)الثゅنヶالجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 ヶنΑالعد ュنゅغ るΑطΑدان الخΑلدゅب るبゅئران لاصヘال 
ヶانヱلح سعد الخゅص ュزمز  ヶف ヶمヤバل البحث الΑヱترح لتمボذج مヱانم

るΑمنΑال れゅバمゅالج 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ16/02/2012 م 

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ دراسる عΑボدるΑ -تازュ الظゅهر ヱالبゅطن  احمد عヶヤ مصヤح مزرヱع
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ18/02/2012 دكت 

 ュسゅホ ر عبده احمدΑعب
ヶابヱالث 

ااختافヱ れゅااستخداュ المصطヤحヶ لبバض 
るバئゅالش れゅالمرادف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ18/02/2012 م 

بΑن المرضヴ تنمΑط فΑرヱس الヱバز المنゅعゅΑ  ヶسر عヶヤ حسΑن مسヱゅى
 الΑمن -المصゅبΑن 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18/02/2012 م 

عدنゅن احمد عヶヤ احمد 
 كゅمل

 ヶالجراح ف ゆΑطبヤل るΑالمدن るΑلヱالمسئ
 るボヘالヱ ヵالمصرヱ ヶمنΑن الΑバΑالتشر

ヶااسام-るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ19/02/2012 م 

 -الصحゅفヱ るالسヤطる فヶ الΑمن المゅバصر  امΑن د عヶヤ الجبر
 るΑسゅΑالسヱ るΑكرヘال れゅهゅ0202ااتج-

02∝6ュ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 22/02/2012 دكتヱراه التゅرΑخ

ابتسュゅ عبدالヱهゆゅ عبده 
ヶヤضヘلح الゅص 

صるビゅΑ اشكゅل صΑدانるΑ مヱضるΑバ مضゅدة 
 るΑطب れゅتゅنب ヴヤع ヵヱتحت れゅبヱكرΑمヤل

 محددة

ヶمنΑ  るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ26/02/2012 م 

بسュゅ عبده عヶヤ د 
ヶنゅبΑالش 

 ュヘء الゅشビ ن عبرΑمゅتΑالك ュΑΑボتヱ るビゅΑص
 ホبل المゅバلجる لأطゅヘل

ヶمنΑ  るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ26/02/2012 م 

اكرュ د حسن عبده 
 امΑرالدΑن

 ヵヱتحت るΑفゅط るΑدانΑص るنظمぺ るビゅΑص
 عぺ ヴヤدるΑヱ محددة

ヶمنΑ  るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ26/02/2012 م 

اأمゅمΑن ΑحヴΑ بن اأراء الكامるΑ عند  حΑヤمる عبده نゅصر جحゅف
 دراسる مゅボرنる -حمزة ヱد إبراهュΑ الヱزΑر 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ27/02/2012 دكت 

عヱامل اختطゅر التゅヰبれゅ الجゅヰز التنヘسヶ  خゅلد غΑان سعΑد 
 るمسゅن سن الخヱل دゅヘط اأطゅسヱぺ دゅالح

 ヴヘمستش ヴヤن عΑضヱرバن المΑバالسب
 الΑمن  -بصنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆراه طヱ29/02/2012 دكت 

ュز محرΑعبده عبدالعز  るバヘالمرت ペطゅالمن ヶف ) ゅΑالبرداء )المار
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆراه طヱ29/02/2012 دكت 
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مدى تضمΑن محتヱى كتゆ الكΑمゅΑء لヤمゅバهد  د عヶヤ صゅلح الشرΑف
 るΑنボالتヱ ュヤバال ゅΑゅضボل るΑعゅالصن るΑنヰالم

 (ヱSTSالمجتمع )

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ01/03/2012 م 

 ヴΑحΑ لحゅز د صΑعز
 مسعヱد

 ヶمنΑر الバالش ヶة فぺصر المرゅバد  -المゅバااب
るΑنヘالヱ るΑعヱضヱالم 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ06/03/2012 م 

 ヴر احمد مثنゅعبدالست
ヶالبرط 

الصれゅヘ التركΑبヱ るΑالتピذるΑヱ لبバض سヤع 
الピذاء المنتجる مدعمる بゅلمピذれゅΑ الزهΑدة 

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ るالزراع るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ06/03/2012 م 

 ュتゅر حヱد منصΑرزاز سع るΑمنΑال るΑاヱالر ヶف れالصم るビبا ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ07/03/2012 دكت 
الصراع فヶ النボد اأدبヶ الحدΑث فヶ الΑمن  ΑحヴΑ احمد عبده صゅلح

- るتゅΑآلヱ دةゅバاب 
ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ08/03/2012 م 

ヵصر المطرゅلح نゅن  د صΑالمدرب ベفر ゆΑمج تدرゅبرن ュΑヱボت
 ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰالجم れゅفظゅن بمحΑΑطنヱال

るΑبΑء البرامج التدرゅسس بنぺ ءヱض 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ08/03/2012 م 

 ヶجゅد ن ュلゅس ヴヘمصط
 الヤسヱاس

 るΑرボヰボال れゅسヱرΑヘヤدة لゅر المضΑホゅボバر الΑثほت
بΑن مرضCD4/CD8  ヴعヴヤ نسبる ال

 فΑرヱس الヱバز المنゅعヶ البشرヵ 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10/03/2012 م 

ゅفゅف المعゅنホ د ュΑابراه  るΑتنم ヶل فゅراكتヘال るس هندسΑاثر تدر
 ゆلدى طا ヶر اإبداعΑكヘال れراゅヰم

 るΑヱنゅالث るヤالمرح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 10/03/2012 مゅجستΑر

تحΑヤل ااداء لمتتبع ضゅبط نボطる الボدرة   د عゅمر عبدالجبゅر فΑヤح 
الヱヘتヱفヱلتゅئるΑ الボصヱى انظمる الضخ 

 ヴヤتمدة عバالم るبホالراヱ لΑدバالت ュستخداゅب
 تΑΑピر سるバ الخطヱة

ヶホعرا るندسヰال  るΑئゅربヰالك るندسヰر الΑجستゅ11/03/2012 م 

الصراع فヶ الボرن اافرヱ ヶボΑاثره عヴヤ  د عبده امΑن عヶヤ سヤطゅن
ヶمنΑال ヶمヱボاامن ال 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ12/03/2012 م 

اشヱاベ حسن د حسن 
ヶヘヤالع 

 ヴヤع ゅالبازم ヶن فΑرصゅى االخヱر مستΑثほت
نشゅط بバض الヰرمヱنヱ れゅاانزΑمれゅ عند 

れゅボلゅن بΑل مخزنゅالرج 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ14/03/2012 م 

 ヶヤد عبده عヱر محمゅانتص ゆΑヤح ヶه فゅボدن المنتゅバالم れゅΑヱمست ュΑΑボتヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ14/03/2012 م 
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ヵزゅب  るنΑمد ヶف れゅالمخزن れゅΑمنΑء الゅالنس
 صنゅバء

ااعるホゅ لヤبرامج استخداュ ااشخゅص ذヵヱ  عゅرف عبده د Αゅホد
 れاヱنボال ヶرة فゅااش るピヤب るالمترجم

 ゅヰمن るボボالمتح れゅعゅااشヱ るΑربバال るΑئゅضヘال
- るΑمسح るدراس 

ヶمنΑ ュن ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ15/03/2012 م 

دراسる  -باるビ الكنるΑゅ فヶ صحΑح بخゅرヵ  عヶヤ شΑゅع حسن حمΑد
るΑئゅΑمΑس 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ15/03/2012 م 

ヶانヱل احمد عبده لبدرΑمج  بكゅبرن ュستخداゅب るΑビراヘال るندسヰس الΑتدر
CABRI 3D  ヶندسヰر الΑكヘالت ヶاثرة فヱ

ヶنゅر المكヱالتصヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 15/03/2012 مゅجستΑر

  るنゅمゅب ヵヱنゅث ヶنゅالث フالص ゆلدى طا
るصمゅバال 

اثر تدرΑس الヰندسる بゅستخداュ استراتΑجるΑ  د عΑ ヶヤحヴΑ عبده مطر
الذكゅءاれ المتバددة فヶ التحصΑل ヱالمヱΑل 

 نحヱهゅ لدى تامذة

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 17/03/2012 مゅجستΑر

 フالصるصمゅバال るنゅمほب ヶسゅبع ااسゅالس 
ヶد د المخافヱثر حمヱك  ヶف れヱض مرض المΑالمر ュゅاحك

 るرنゅボم るΑヰボف るدراس れゅΑゅالجنヱ れماゅバالم
 るΑااسام るバΑالشر ヶف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ20/03/2012 دكت 

دراسる التداخل الヱراثヱ ヶالبΑئヶ عヴヤ  منصヱر امΑن الصغΑر
 れمح تحボل الヱمحص るΑجゅانتヱ ゅΑجヱلヱΑفس

 النظュゅ المطرヵ فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ21/03/2012 دكت 

ュΑصر ابراهゅاحمد ن ヶس  فتحゅΑボلم るΑمترヱكΑئص السゅر الخصΑدボت
 るΑرافピمΑالد れراΑピض المتバب ペفヱ れالذا

 لدى الطヤبる المراهΑボن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ21/03/2012 م 

 るصمゅバة الゅمنほب ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف
 صنゅバء -

ヱاحكゅمه فヶ الるボヘ التほمΑن عヴヤ ااشخゅص  احمد عبده هزاع عبده
ヶمنΑن الヱنゅボالヱ ヶااسام 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ21/03/2012 م 
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ヶمΑد الرヱعبده حم るسゅΑبر  مゅاك れゅボطب ヶخر الحسن فゅヘد الボバال るدمボم
 るسن ヴمن حتΑن الゅΑهـ √66اع-  るدراس

 ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 21/03/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

تボنΑن اختبゅر المصヱヘفれゅ المتتゅبるバ المتボدュ  عبده د عヶヤ سبΑع
 るنゅمゅب るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤط ヴヤء عゅذكヤل

 るصمゅバء  -الゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ22/03/2012 م 

ぺثر استخداュ استراتΑجるΑ لحل المسほلる  ابراهュΑ احمد عヶヤ فゅرع
 ヱه نحゅااتجヱ لΑالتحص ヴヤع るΑضゅΑالر

 るΑヤل بكヱى اأヱالمست るبヤلدى ط れゅΑضゅΑالر
 التربるΑ بجゅمるバ ذمゅر

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 22/03/2012 مゅجستΑر

الバربるΑ بمراكز محヱ  تュΑヱボ اداء مュヤバ الるピヤ د د د احمد راشد
اامるΑ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 
 الكれゅΑゅヘ التΑヤバمるΑ الازمる لتュΑヤバ الكبゅر

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

 22/03/2012 مゅجستΑر

دراسる الخصヱصるΑ فヶ رヱاΑتヶ  رنゅ عبده د درΑヱش
 اヱلヘΑرتΑヱسΑヱヱ れذرنج هΑゅتس

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ22/03/2012 م 

خゅلد بن د بن عبدالرحمن 
ヶホدゅالص 

 るΑرヱالمر るادثヱحヱ ペΑالطر ュゅاحك-  るدراس
مゅボرنる فヶ الشرるバΑ ااسامヱホヱ るΑانΑن 

るΑلヱر الدヱالمر 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ27/03/2012 دكت 

خゅلد عヱض عبدالرحمن 
ヶمゅالش 

تجربる المصゅرフ ااسامるΑ فヶ الΑمن 
るΑمΑヱボت るΑぼر 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ27/03/2012 م 

ヵرヱعبدخ اأشم ヶヤلد عゅء  خゅΑمΑحدة الكヱ سΑثر تدرぺ るΑتゅمヱاأر
 るبヤل طΑتحص ヶف ゆヱسゅالح ュستخداゅب
 ヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص

 الكΑمゅΑء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ27/03/2012 م 

الヤバمるΑ فヶ مصر دヱر الΑمنΑن فヶ الحゅΑة  مطヰر د عヶヤ هبه الجبل
 فヶ الボرヱن الثاثる ااヱلヴ لヰヤجرة

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 28/03/2012 دكتヱراه التゅرΑخ

فゅرس د عبدالゅボدر 
ヵدرゅボال ゆゅهヱعبدال 

 ヶاإسام るボヘال ヶف るلヱمバلゅب るلゅكヱال
 ヶمنΑن الヱنゅボالヱ- るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ28/03/2012 م 

ヶヤヰالمج ヶヤرف د عゅع  れゅسヱボلمゅب るبゅر ااصゅانتش るΑヤمص るدراس
 الΑمن -الボندるΑ بΑن النسゅء فヶ مدΑنる ذمゅر 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ29/03/2012 م 
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اإسامヱ ヶالゅボنヱن عヱボبる اارش فヶ الるボヘ  احمد احمد احمد مヘتゅح
ヶمنΑال 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ29/03/2012 م 

الجヱانゆ الΑヘزゅΑئヱ るΑالطるΑホゅ أنظمる طるホゅ  خゅلد عヶヤ د ΑحヴΑ برΑه
 الرゅΑح

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ29/03/2012 م 

الヱヤヘرا الヘطرヱ るΑحتヱى السمュヱ الヘطرるΑ  عヶヤ د عヶヤ زゅΑد
 ヶف るヘヤピالمヱ るبヤバئر المゅصバض الバب ヶف

 مدΑنる صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ29/03/2012 م 

ヵلد د د المطرゅخ  ゆالحر れゅنヱمد ヶف ヶنΑد الدバهر البゅمظ
ヴلヱاا るΑبΑヤالص 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 29/03/2012 دكتヱراه التゅرΑخ

ヵرヱالمنص ヶヤد عبده ع  ヶف るΑربバال るピヤال ヶمヤバم るرسゅى ممヱمست
 ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمن مرح るΑنゅالث るボヤالح
فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ لمゅヰراれ التدرΑس 

 الゅバヘل

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

 29/03/2012 مゅجستΑر

مستヱى تحصΑل تامΑذ الصフ السゅدس  خゅلد عبدالヱالヶ نゅصر حΑدر
 れراゅاختب ゅボفヱ れゅΑضゅΑالر ヶف ヶسゅااس

(Timssゅヰمヤバت ヱنح ュヰتゅهゅاتجヱ ) 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 29/03/2012 مゅجستΑر

لΑنゅ د احمد عبدالجبゅر 
ヶالعبس 

 ヶف るΑمヤع るمن دراسΑال ヶف るلヱヘالط るΑゅحم
اヱضゅع ヱمشكاれ الطヱヘلヱヱ るسゅئل 

ゅヰتΑゅحم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 01/04/2012 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

سنゅء د حسゅن صゅلح 
ゆالتر 

 ヴحتヱ تحヘااندلس منذ ال ヶن فヱΑفرゅバالم
ヵجرヰمس الゅرن الخボال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 03/04/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

دالる الボرائن الحゅلるΑ المュゅボ فヶ الخطゆゅ  عبدالるヤ د عヶヤ دبヱان
 النبヵヱ لدى ااصヱلΑΑن

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ04/04/2012 م 

ヶالمدان ュسゅホ ال دヱن  ュゅالشヱ ベراバال ヴإل るمΑدボال るΑمنΑال れجراヰال
بゅلボرن اأヱل ホبل المΑاد حتヴ الボرن الرابع 

ヵادΑالم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 09/04/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

جمるヤΑ د حسΑن سرΑع 
ヶمدانヰال 

 るΑامراضヱ ئصゅخص るدراس れزاバال
 ゅΑلبكتر るΑヤالمحbacillus 

thuringiensis  れゅض اآفバب ヴヤع
 الحشرるΑ فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ10/04/2012 م 
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 ヶالヱعبدال ヴΑحΑ نΑنسر
 ヴالمرتض 

السボطرヵ تゅثΑر مستخヤصヱぺ れゅراベ الصبر 
 ヵبمرض السكر るبゅفئران مص ヴヤع

 المヘتバل بヱاسطる مゅدة ااستربتヱزヱتヱسΑن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ11/04/2012 م 

ヶد الدب ヶヤصر د عゅバالمヱ ثΑمن الحدΑخ الΑرゅت ヶرة فゅヰش ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 14/04/2012 دكتヱراه التゅرΑخ

زمヤΑه د د حΑدرة 
 مسدヱس

るΑدヱم るΑرΑمد れゅتゅلنب ヶبバالش ュااستخدا ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ15/04/2012 م 

ヶاحمد العزان ュلゅصر  عبده سΑボال るΑمسرح ヶف ヶنヱنتぺ ポرゅث مΑحد
 るر: دراسΑشكسب ュゅΑلヱ ゆتゅكヤس لヱΑلヱج

るΑビبا るΑバホاヱ 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ16/04/2012 م 

الحゅΑة ااجتمゅعるΑ فヶ صنゅバء ヱمحΑطゅヰ  زΑنゆ حسΑن عヶヤ سΑヰل
 フمنتص ヴسع عشر حتゅرن التボخال ال

 دراسる تゅرΑخるΑ -الボرن الバشرΑن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 17/04/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

احمد عヶヤ احمد حسن 
ヶالزراع 

 ヵسكرバره الヱدヱ ヶمنΑش الΑس الجΑسほت
 ヶسゅΑالسヱ0668 - 0629 0202هــ - 

02∝9るΑخΑرゅت るدراس ュ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 21/04/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

るΑدゅن れرゅホヱز  ヶر ااجنبゅااستثم れゅホヱバمヱ れزاヘمح
 المبゅشر فヶ الجزائر

ヵد جزائرゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ22/04/2012 م 

ヶاحヘال ヶヤن عΑد حسΑتغر  れゅبゅヰالت るالمسبب ュΑث الجراثヱدل حدバم
المجゅرヵ البヱلるΑ المصゅحبる لボヤسطرة ヱمدى 
 れداゅمضヤل るΑرΑالبكت れاヱزバالم るمヱゅボم

るΑヱΑالح 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ22/04/2012 م 

مرヱة عبدالجヱاد عبدالصمد 
れبゅث 

 ヶر فゅالكب ュヤバتヱ るΑاام ヱمج محゅبرن ュΑΑボت
 れゅボتحヤمヤل るΑعゅااجتم れゅجゅΑءااحتヱض

るΑاام ヱبمراكز مح 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 25/04/2012 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

نجاء ゅホسュ د احمد 
ヵالصبر 

المراهΑボن  المشكاれ السヱヤكるΑ لدى
るΑسヘالن れゅض ااضطرابバبب ゅヰتホعاヱ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 26/04/2012 مゅجستΑر عュヤ النヘس

غربΑه عبدالرحمن د 
ゆゅهヱعبدال 

 ヱمل نمゅعヱ نΑبتΑヤن الΑززتぼال ュΑΑボت
 ヴمصل مرض ヶف ヶئゅعヱال ュΑヤΑثヱااند

 )المخزنΑن لれゅボヤ(9-السكر البヱلヶ نمط 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراه الكヱ26/04/2012 دكت 
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عبده الخضر عヶヤ عبده 
 اسعد

ヱظゅئフ الピدة الدرるΑホ فヶ اأطゅヘل الΑمنΑΑن 
ヶヤボバال フヤالتخ ヵヱمن ذ 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ26/04/2012 م 

الحゅΑة الجゅヰدるΑ لヤمجتمع المدنヶ فヶ هバدة  الدعΑسعبدالゅボدرعبده 
 るΑヱ69∝ - 99∝هـ 00هـ 00النبュ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 30/04/2012 دكتヱراه التゅرΑخ

るحΑفت ヶنゅΑヤم  ヵالجزائر ヶالمصرف ュゅالنظ れゅاصاح
 ヶف るΑدボالن るسゅΑالس るΑヤعゅف ヴヤビ ゅヰتゅسゅكバانヱ

 تحペΑボ ااستボرار

ヵد جزائرゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ30/04/2012 م 

ヶنゅبボال ュسゅホ ヴΑحΑ ヶترك  ヶف ヶمΑدゅد ااكゅبل ااعتمボمست フاستشرا
るΑمنΑال れゅバمゅالج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ02/05/2012 م 

جمゅل حمزه سゅلュ عبده 
ヶحゅالمصب 

 ュヤバالت るΑجΑاسترات ュاثر استخدا
 れゅΑضゅΑس الرΑتدر ヶرة( فヱالمط(ヶنゅボاات
عヴヤ تحصΑل تامΑذ الصフ السゅبع من 

ヶسゅااس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 02/05/2012 مゅجستΑر

عمر صゅلح د احمد 
ヶبゅصヱال 

اآれゅΑ الشرعるΑ اانヱار المضΑئる فヶ تヘسΑر 
لバヤامる بدر الدΑن د بن الゅヰدヵ بن احمد 

 れ ヴΑحΑ 890بن د بن ペΑボتحヱ るهـ دراس
 من اヱل المخطヱط الヴ اخر سヱرة النسゅء

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ02/05/2012 دكت 

بجゅمるバ صنゅバء فヶ )دヱر اأホسュゅ اأكゅدΑمるΑ  نصر صゅلح عبده حسن
 るئΑء هゅاعض ヶسΑر اأداء التدرΑヱتط
التدرΑس فゅヰΑ من منظヱر إدارة الجヱدة 

)るヤمゅالش 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ03/05/2012 م 

عبدالرحمن عヶヤ صゅلح 
ゆゅヰالم 

 ゆゅバاال ュس اثر استخداΑتدر ヶف るΑمΑヤバالت
 ヶر اابداعΑكヘالت るΑتنم ヴヤع れゅΑضゅΑالر
 フالص るبヤلدى ط ヶضゅΑاصل الرヱالتヱ

ヶسゅبع ااسゅالس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03/05/2012 مゅجستΑر

عヴヤ تنمるΑ اثر استخداュ مフヤ اانجゅز  ΑحヴΑ عبده احمد حΑدر 
 ヱة نحゅااتجヱ ヶضゅΑاصل الرヱالت

الرゅΑضれゅΑ لدى تامΑذ الصフ الثゅمن من 
ヶسゅااس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 03/05/2012 مゅجستΑر

ヶالذحج ュن ساゅد شمسヱヤخ  ゅヰتホعاヱ نΑجヱن الزΑب るدلゅالمتب フاطヱバالヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆسااداヘالن ュヤر عΑجستゅ03/05/2012 م 
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ヶنΑالد ュالتزاゅب るΑنゅاانس 
るΑاس ヶمヱكر  ヱنمヱ اداء ヴヤع ヵدゅتصホح ااゅتヘر اانΑثゅت

 ヶف るسطヱالمتヱ رةΑピالص れゅسゅسぼالم
 الجزائر

ヵد جزائرゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ05/05/2012 م 

نسرΑن ΑحヴΑ احمد 
ヶنゅحطボال 

 ヶف れゅالضم ゅΑرΑد بكتヱجヱ عن ヵالتحر
 المجゅرヱ ヵالبΑئる المゅئるΑ الバذبる فヶ صنゅバء

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ05/05/2012 م 

 ュسゅホ ュاسع ساヱد عبدالΑلヱ  مستضدヤده لゅالمض ュゅد اأجسΑتحدHBc 
بΑن متبرعヶ الدュ السゅلΑΑن لヤمستضد 

 ヶئゅس الكبد البヱرΑヘل ヶالسطح るنΑبمد
 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09/05/2012 م 

مバدل انتشゅر اأخمゅج البكتΑرヱ るΑالヘطرるΑ  امΑره عبده مヰدヵ د
 ヴヤن عΑن المترددΑب ュヘال ヶف るヘヤالمخت
 عゅΑداれ اأسنゅن 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09/05/2012 م 

ゆالعز ヶヤد ع ヴΑحΑ  ヶف れゅاإعان ゅヰكسバت ゅة كمぺرة المرヱص
 るΑمنΑال るΑنヱΑزヘヤالت れاヱنボال- るΑمسح るدراس 

ヶمنΑ ュن  ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ10/05/2012 م 

محمヱد احمد لطヶヘ السΑد 
 محمヱد

إدراポ الجゅلるΑ المصرるΑ فヶ الΑمن لبرヱز 
 ゅكم るΑرفバالم ゅدهゅバأبヱ るΑلヱالد ゅΑゅضボال

 るΑربバال るΑرゅاإخب れゅΑئゅضヘال ゅヰكسバت- 
るΑمسح るدراس 

ヵمصر ュن  ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ10/05/2012 م 

عゅتるボ عヶヤ عヶヤ عبده 
ゆجゅح 

 るボヤالح ヶمヤバاداء م ュΑヱボت ュΑヤバمن الت ヴلヱاا
ااسゅسヶ بほمゅنる الゅバصمる فヶ ضヱء 

るاازم れゅΑゅヘالك 

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

 10/05/2012 مゅجستΑر

ضフバ اكتسヱ ゆゅاستخداュ المتازمれゅ  سعد صゅلح سعد الشال
るΑزΑヤاانج るピヤال ヶمヤバط متゅسヱا ヶف るΑظヘヤال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ12/05/2012 م 

عبدالكرュΑ د عبده حسن 
 الヱظゅف

الجゅمع لヱボاعد دΑن ااساュ لバヤامる عヶヤ بن 
 ュゅع ゅΑح ヶد بن عبده النجران

82∝ ペΑボتحヱ るهـدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ15/05/2012 دكت 

 -الバاれゅホ اأخاるΑホ فヶ الボرآن الكرュΑ  عبدالبゅسط عبدة عبده د
るΑعヱضヱم るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ15/05/2012 م 

 16/05/2012 مゅجستΑر عュヱヤ اارض ヱالبΑئる  الΑ ュヱヤバمنヶااعضゅء الヘتゅتるΑ الكゅمنるΑ النヘطヱ るΑتュΑΑボ ابراهュΑ نゅجヶ احمد 



  

 

 

 

 

 البيبنبت اأسبسية أHبث الرقيبت أعضبء هيئة التدريس Gبمعة صنعبء اموثقة لدى الشؤون اأكبدمية ببجبمعة
 (0101 -0791لعلمي جبمعة صنعبء )دليل اإنتبج ا

 ュ(9009-9002)الثゅنヶالجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

ヵدΑゅن  الصΑتバن السبΑヱمن تك るΑヤヘض  -السヱح
 ゆرゅة -مヱشب 

ヵد د محسن البكرΑسع  るΑヤالمح フヤバاد الヱض مバب ュاستخدا るΑنゅامك
ュج الاحゅالدج るΑذピت ヶف 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ16/05/2012 م 

 ヱن ابΑبر حسゅن د جゅطヤس
ヵدゅه 

مراجヱ るバتュΑヱボ الヘترة الزمنるΑ انجゅز 
 るバمゅبج るΑالترب るΑヤك ヶر فΑجستゅئل المゅرس

( れرΑب ゆヱヤاس ュستخداゅء بゅバصنPERT) 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ17/05/2012 م 

 -الるピヤ اانجるΑヱΑヤ فヶ الヘضゅئるΑ الΑمنるΑ  عΑヘف عبده د ابヱ عسر
るΑدボن るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ21/05/2012 م 

الヱطنるΑ لتطΑヱر تュΑヱボ تنΑヘذ اإسترانجるΑ  شヶホヱ عبده ساュ د
 ゅヰهدافぺ ءヱض ヶف るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅاأس

るΑالكم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ21/05/2012 م 

فヱヤرا مدΑرるΑ طヱر البゅحる, محゅفظる لحج  عثمゅن سعد سعΑد حمヱد
 ヶرافピالج ゅヰطゅارتبヱ るΑمنΑال るΑرヱヰالجم

ヶلمゅバال 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ23/05/2012 دكت 

طゅهر عبده عبدالجبゅر 
ュلゅس 

 ヴヤع ゅاثرهヱ るヤΑボصر الثゅنバヤل ヶئΑضع البヱال
るΑمنΑال るΑرヱヰعدن الجم るنΑمد ヶن فゅاانس 

ヶمنΑ ュヱヤバء  الゅΑمΑراه الكヱ23/05/2012 دكت 

الヱسヱاس اثر برنゅمج عاجヶ سヱヤكヶ فヶ  د عبده عヶヤ صゅلح
ヵرヰボال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 24/05/2012 مゅجستΑر عュヤ النヘس

ヶعゅد الصن ヶヤع ヶجゅن  ヶكر اإسامヘال ヶف るΑكمゅالح ュヱヰヘم
ゅذجヱنم ゆطホ دΑصر سゅバالم 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 るヘسヤヘراه الヱ26/05/2012 دكت 

صゅدベ احمد حسΑن احمد 
 عヱاس

الحヵヱゅ لحゅボئペ اادلる الヱ るΑヰボヘتボرΑر 
 .るΑヰボヘل الヱااص ヶف るΑسゅΑボاعد الヱボال

( من 602 - 6∼0الجزء الثゅنヶ من )
لامュゅ الバامる  -ااجمゅع الヴ نるΑゅヰ ااخبゅر 

 ュΑبن ابراه ヶヤبن حمزة بن ع ヴΑحΑ
 ヶنΑهـ2√8 -2∝∝الحس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ26/05/2012 م 

 ヶدسボهد احمد الゅء مجゅفヱ  دヱستراكヱااヱ راヘΑرامنヱヘع الヱتنヱ フΑتصن
 るثΑالحد れゅΑبヱالرس ヶطرى  -فボرة سΑجز- 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ ュヱヤバال  るئΑالبヱ اارض ュヱヤر عΑجستゅ27/05/2012 م 
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مرゅホة الヱصヱل الヴ فュヰ مゅバنヶ مゅΑバر  غゅلゆ حمヱد د عゅمر
تゅلフΑ صゅرュ  -الヱボバل فヶ عュヤ ااصヱل 

 ヵدヰبن احمد بن الم ヵدゅヰد بن الヱن داΑالد
هـ( دراسヱ るتحペΑボ من ∼006 - 220)

 بゆゅ الゅΑボس الヴ نるΑゅヰ ااجتゅヰد

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ28/05/2012 م 

دراسれゅ بΑئヱ るΑفسヱΑلヱجるΑ عヴヤ الヘطرれゅΑ  نجاء د عヶヤ احمد بغزه 
المصゅحبる لأمراض الجヤدるΑ لإنسゅن 

 ヱالحヱΑان

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ28/05/2012 دكت 

ヵرゅجب ヶヤاحمد ع ュΑن  ابراهヱنゅボال ヶض فΑヱバر التΑدボت ヶمنΑال ヶالمدن
 ヵالمصرヱ-  هボヘلゅب るرنゅボم るدراس

ヶاإسام 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ29/05/2012 م 

 ヶヤصر عゅن ヶヤاحمد ع
ヶالجرش 

الحヵヱゅ لحゅボئペ اادلる الヱ るΑヰボヘتボرΑر 
 .るΑヰボヘل الヱااص ヶف るΑسゅΑボاعد الヱボال

من المجمل (  0 - 6∼0الجزء الثゅنヶ من )
لامヱ-  ュゅالمبΑن الヴ النゅسخ ヱالمنسヱخ 

 ュΑبن ابراه ヶヤبن حمزة بن ع ヴΑحΑ るامバال
 ヶنΑهـ2√8 -2∝∝الحس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ30/05/2012 م 

ゅΑسمΑن نゅجヶ مصヤح 
 ヵرゅالعم 

المصるΑヤ لجنس تヱاجد ヱانتشゅر اانヱاع 
 ヶف るΑヤالمح るمバض ااطバب ヶا فΑنヱلمゅالس

 صنゅバء

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ04/06/2012 م 

د عヶヤ د الحدΑدى 
ヶرزعヘال 

 るΑمنΑمل الバبل هجرة الボمستヱ عホاヱ
 るΑربバال るكヤالم ヶمل فバال ベヱس れゅجゅΑاحتヱ

 9000ュ - 0280السヱバدるΑ لヘヤترة من 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

ゅΑرافピراه الجヱ04/06/2012 دكت 

 ヶヤف عΑس ポヤدا عبدالمΑヱه
ヶヘسヱΑال 

 るΑربバال るピヤال ヶف るمヰئر المبゅالضم-  るدراس
るالدالヱ ゆΑالترك ヶف 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑربバال るピヤر الΑجستゅ04/06/2012 م 

تュΑΑボ كゅヘءة ぺداء الجゅヰز المصرفヶ الΑمنヶ  انΑسる د دحゅن شذان
ヶلゅل المΑヤالتح れاヱدぺ ュستخداゅب 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ05/06/2012 م 

دراسる اホتصゅدるΑ لヤتجゅرة الخゅرجゅΑ  るΑسمΑن د عヱヤان احمد 
るΑمنΑال るΑالزراع 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ06/06/2012 م 

 06/06/2012 مゅجستΑر الゅボنヱن الュゅバ الشرヱ るバΑالゅボنヱن ΑمنヶالحمるΑゅ الجنゅئるΑ لヱسゅئل الدفع االكترヱنるΑ  صゅلح ゅホئد عヴヤ زاهر 
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 ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف- るرنゅボم るدراس 
سヶ فヶ التنヱع الجΑنヶ لΑヘرヱس الكبد  سゅمヶ سヤطゅن احمد عبده 

 ヶف るالمزمن ヶالكبد س れゅبゅヰالت れاゅح
 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ06/06/2012 م 

اانヱار المضるΑ فヶ تヘسΑر ااれゅΑ الشرعるΑ  نبΑل محمヱد مヘتゅح اسكندر
لامュゅ بدر الدΑن د بن الゅヰدヵ بن احمد 

 れ ヴΑحΑ هـ( 890)بن د بن-  るدراس
ヱتحペΑボ من سヱرة المゅئدة الヴ اخر 

 المخطヱط

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ07/06/2012 دكت 

دراسる ااثر المΑكرヱبヶ عヴヤ اادるΑヱ  ابراهュΑ عヶヤ د الشمゅخ
 المヰربه ヱالمزヱرة الداخるヤ الヴ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ09/06/2012 م 

ヶヤع ヱن ابΑن مجمع  عبده د حسΑヤمゅバاداء ال ヶمل فバط الヱピاثر ض
 るالشرط れゅحد لخدمヱالم ヶااصدار اال

ゅذجヱنم るصمゅバال るنゅمゅب 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ12/06/2012 م 

ホبるヤΑ كندة ヱدヱرهゅ فヶ الحゅΑة الヤバمるΑ فヶ  البكΑرΑحヴΑ د احمد د 
 الボرنΑن اأヱل ヱالثゅنヶ لヤجヰرة

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 12/06/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

 ヶヤع ゆلゅر د غヱヘحل  عبدالغ るΑجΑاسترات るΑヤعゅف ヶف れالمشكا
 フالص るبヤل طΑتحص ヴヤع るボヘس الΑتدر

ヶسゅااس ュΑヤバبع من التゅالس 

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

 14/06/2012 مゅجستΑر

ュد د ساヱمه حمΑحك ゅΑعヱضヱرا مΑسヘت ュゅバرة اانヱرسΑسヘت ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ14/06/2012 دكت 

سゅمるΑ احمد د احمد 
ヵطرボالم 

 ヶف ヶمヤバل الゅΑصص الخホ ュاستخدا るΑلゅバف
 フذ الصΑلتام るΑرافピالج ュΑهゅヘالم ゆゅاكتس

るصゅバال るنゅمゅب ヶسゅبع ااسゅالس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدراس 

 16/06/2012 مゅجستΑر

 ヶヤاحمد د ع ュゅعص  ヶف るΑسゅΑالس ベヱボالحヱ るΑالحزب るفゅالصح
( るΑمنΑال るΑرヱヰ9008 - 0220الجم) 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ16/06/2012 م 

ホنゅة الΑمن دヱر البرامج السゅΑسるΑ فヶ  منصヱر حمヱد د المنتصر 
الヘضゅئるΑ فヶ التنشئる السゅΑسるΑ لاطゅヘل 

 دراسる مسحヱ- るΑالمراهΑボن 

ヶمنΑ ュن  ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ16/06/2012 م 

ヶنゅΑى احمد حسن اارヱاإصاح  ار れدراゅاثر مب ヴヤع ヶسゅΑالسヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ17/06/2012 م 
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المشゅركる السゅΑسるΑ لヤمرぺة الバربるΑ : مصر 
-  るΑدヱバالس- ゅذجヱنمぺ منΑال 

دヱر اارهゆゅ فヶ اعるホゅ التنمるΑ  سمΑر د احمد الجال 
 るΑراطボمΑالدヱ- ゅذجヱمن نمΑال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 23/06/2012 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

عبدالنゅصر سعΑد د 
ヶطゅالبط 

 るΑدانヱالس るΑمنΑال れゅホاバ0220ال - 
900∽ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ24/06/2012 م 

 ヵاحمد الجبر ヶヤع るΑمゅس  フΑرバتヤل るヤΑسヱانتجن كヱ برヱالك ュゅنظ ュΑΑボت
 るلゅالح ゅΑمبゅاانتヱ ゅΑヤΑالامب ゅΑردゅالج ヴヤع
 るفظゅمح ヶن فΑΑمنΑال ヴالمرض ヶج فΑΑنسヤل

 صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط れゅΑヤΑヘر الطΑجستゅ26/06/2012 م 

السヤطる فヶ الحجゅز البنるΑ السゅΑسヱ るΑتنظュΑ  منヴ نゅصر عヴヤ عزΑز 
 -خال الボرنΑن الخゅمس ヱالسゅدس لヤمΑاد 

るمك ヴヤع るΑボΑتطب るدراس 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 27/06/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ

الصヱΑヰنるΑ تطΑヱر الバاれゅホ الヰندるΑ  عبده صゅلح د ヱحΑش 
 ヶمヱボاأمن ال ヴヤع ゅヰسゅكバانヱ るΑヤΑاإسرائ

( ヶربバ900 - 0220ال∽)ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج  るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ01/07/2012 م 

 ヶشΑد احمد سعد الحبΑلヱ  ضバبヱ نΑلヱاانس ヴن مرضΑب るホاバال
るΑヱر الدمΑΑゅバالم 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ04/07/2012 م 

 -بنゅء النشرة ااخبゅرるΑ فホ ヶنゅة الΑمن  عبده عمر احمد بخゅش 
 دراسる فヶ الشكل ヱالمضمヱن

ヶمنΑ ュن  ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ05/07/2012 م 

 ゆلゅن غゅمΑヤعبده حسن س
ヵدرゅボال 

صΑ るピΑمنるΑ مصピرة اختゅΑر اعداد  
 نヤسヱن لボヤدراれ الるΑヤボバ -هنمヱن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ09/07/2012 م 

 ュشゅحسن ه ヴΑحΑ الヱن
ヵرゅヰالش 

مバدل ヱطرベ الバدヱى ااسرるΑ لΑヘرヱس 
 ヶئゅمن -الكبد البΑء الゅバصن るنΑمد ヶف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/07/2012 م 

 ヶヤن عΑحس ヴΑحΑ ベاヱاش
ヶبゅالحب 

الذائゆ فヶ مصل  9-مستボباれ اانترلヱكΑن
ヵヱالتدرن الرئ ヴمرض 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/07/2012 م 

ヶشΑرボد عبده د الΑلヱ  زゅرا لإعجヱص るحدة متضمنヱ سΑاثر تدر
 れراゅヰم ヴヤء عゅΑزΑヘال ゆゅكت ヶف ヶمヤバال
 ヶنゅالث フالص ゆلدى طا ヶمヤバر الΑكヘالت

ヵヱنゅالث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ10/07/2012 م 
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رぺس ホسطرة تほثΑر الバزاれ الجرثヱمるΑ من  نجヱد احمد حسΑن جمΑل
 るاسطヱئج الحمل بゅنت ヴヤع るل اأجنボن

ヵرヰن المجボالح 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ10/07/2012 م 

هゅヘΑء عبدالمポヤ احمد 
ヵالجبر 

 ヴس المنヱرΑヘヤل ヶヤر المصゅاانتش
 ュن الدΑن متبرعΑب るΑالبشر るΑئゅالت れゅΑヱゅヘمヤل

 فヶ 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Αر ااحΑجستゅ10/07/2012 م 

عゅرف سعد احمد صゅلح 
ヵهرゅالظ 

 ヶف るΑااسام るΑالترب ュヤバمدى تمثل م
 ュΑボヤل るصمゅバال るنゅام ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح

 ゅヰدرسΑ ヶالت るΑボヤالخ 

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

 11/07/2012 مゅجستΑر

انتゅج ヱتسペΑヱ اهュ محゅصΑل الخضر فヶ  زゅΑد د ゅホسΑゅホ ュد
ゆا るفظゅنح 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ11/07/2012 م 

تゅヰنヶ د الشΑخ محمヱد 
ュゅΑص 

 るΑالترب れالمشكا るاجヱت ヶالت るΑعゅااجتمヱ
 ュΑヤバالتヱ るΑزارة التربヱب るヤمゅバة الぺالمر

るصمゅバال るنゅمほب 

ヶنΑسطヤف  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ12/07/2012 م 

عبدالرحمن اسمゅعΑل مボبل 
ヶجゅن 

 ュسホ ヶد فΑヱرر التجボلم るΑمΑヱボت るدراس
 الボرآن ヱعヱヤمه بكるΑヤ التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

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

 12/07/2012 مゅجستΑر

جمゅل عبده عヶヤ عبده 
 الヰتゅر

 るΑبヤビن ااΑヱتك ヶف るΑبゅاانتخ ュر النظヱد
 るكمゅالح- ゅذجヱمن نمΑال 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 15/07/2012 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع

 ヶجゅئد عسكر محسن نゅホ
 ابヱ اصبع 

كゅヘءه  استخداュ المゅء لبバض اصنフゅ الボمح 
 るボالمنط ヶء فゅص المボن フヱظر れتح

 るΑホالشر- ゆرゅم 

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ16/07/2012 م 

 ヵء  طه عبده د الحمزゅバصن るバمゅج ュمدى التزا むدゅلمبゅب
るΑمΑدゅااك るΑحرヤل るΑلمゅバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ16/07/2012 م 

 ゆゅهヱد عبدال るΑران
 المتヱكل

تطΑヱر خヱارزمるΑ جدΑدة لحل مشゅكل 
ヱنمゅذج البرمجه المتバددة ااهداフ مع 

れゅボΑالتطب 

ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑراه الرヱ16/07/2012 دكت 

عمΑرة بنれ مرヵヱ حسΑن 
ヵرح الشمرヘم 

عاるホ السポヱヤ الゅΑボدヵ بゅدارة الれホヱ لدى 
 ヶئل فゅح るبمنظم るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑمد

るΑربバال るكヤالمم 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ17/07/2012 م 

 17/07/2012 مゅجستΑر اادارة ヱالتخطΑط التربヵヱ صنゅバء -التربるΑ  سヱバدヵعاるホ البرامج التدرΑبるΑ بゅヘعるΑヤ ااداء اسمゅء بنれ عبدالرحمن 
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اادارヵ لدى مدΑرヵ المدارس الثゅنるΑヱ  صゅلح الحمゅد
ュΑصボال るボمنط るمゅバال 

 ヴΑحΑ احمد ヶヤع ヴمن
ヶنゅالسنب 

 るΑترح لتنمボمج مゅبرن るΑخΑرゅالت ュΑهゅヘالم
ヱالجピرافるΑ لدى تامΑذ الحるボヤ ااヱلヴ من 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدراس 

 17/07/2012 مゅجستΑر

المヱز فヶ اホتصゅدれゅΑ انتゅج ヱتسペΑヱ  عヴヤ سعΑد سΑف عبده
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ17/07/2012 م 

عبدالرحمن ヱΑسف 
 عبدالرحمن الجΑヱゅش

 ュΑدボمن الΑال ヶف るΑバΑارد الطبヱرة  -المゅحض
 ゅذجヱنم ほش  -سبヱボمن خال الن るدراس

るمΑدボال るΑمنΑال 

ヵمصر  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

 17/07/2012 مゅجستΑر ااثゅر

عبدالمجΑد د حسن صغΑر 
 ااهدل

 ペΑボتح ヶف ゅاثرهヱ るΑئゅヘض الكヱرヘال
るΑااسام るバΑالشر ヶف るΑرヱصد الضرゅボالم 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ17/07/2012 م 

ارヱى احمد د عبده 
 المطヰر

 ヶف るΑااسام るΑالترب ヶمدى تمكن مدرس
المرحるヤ الثゅنるΑヱ بほمゅنる الゅバصمる من 

ュΑヱボالت れراゅヰم 

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

 18/07/2012 مゅجستΑر

ヵد احمد المر ヴΑحΑ  من ュヰヘホヱمヱ نヱΑن اأندلسヱسرヘالم
れゅΑヤΑاإسرائ 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
るΑنゅاانس 

るΑااسام れゅراه الدراسヱ18/07/2012 دكت 

تصヱر مボترح ぺداء المヘتشΑن المゅلΑΑن  سゅمるΑ عヶヤ د ااهدل
 るنゅمぺ れゅΑرΑبمد るΑالترب ゆتゅن بمكΑΑاادارヱ
 الゅバصمる فヶ ضヱء ااتجゅهれゅ المゅバصرة

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ18/07/2012 م 

ヶヤヰسر احمد عبده المسゅΑ  るΑشخصヤل ポزنΑس اゅΑボلم ヶヤمゅバء الゅالبن
 るبヤط ヴヤع ヶدانΑن( بحث مΑالراشد るピΑص(

 جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ19/07/2012 م 

المゅバلجる الاهヱائるΑ لمゅΑه الصرフ الصحヶ  د ΑحヴΑ حسΑن عطف ه
 ュゅبنظ るΑبΑتجر るمحط ュستخداゅء بゅバبصن

 UASBمゅヘعل 

ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ19/07/2012 م 

ヱااحتمゅاれ فヶ تحΑヤل محتヱى ااحصゅء  شداد عبده د احمد جعヘر
كتゆ الرゅΑضれゅΑ المدرسるΑ فヶ ضヱء 
れゅΑضゅΑهج الرゅلمن るΑلمゅバر الΑΑゅバالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 23/07/2012 مゅجستΑر

 24/07/2012 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ تدرΑس  صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶمن تحΑヤل كتゆ الرゅΑضれゅΑ لヤصフヱヘ احمد صゅلح حسΑن احمد 
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ュΑغث  ヶف ヶسゅااس ュΑヤバمن من التゅالث ヴمس الゅالخ
 ヶلヱر الدゅر ااختبΑΑゅバلم ゅボفヱ منΑ9008ال 

TIMSS 

れゅΑضゅΑالر 

ヱΑسف عبده صゅلح عبده 
 فرج

الرゅΑضヶ لدى مستヱى مゅヰراれ التボدΑر 
るصمゅバال るنゅمほب るΑسゅااس るヤالمرح るبヤط 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 25/07/2012 مゅجستΑر

 ヵدゅه ュسゅホ حسن ヶヤع
 ホندΑل

 ュΑヤバذج التヱنم ュستخداゅب るندسヰس الΑاثر تدر
البنゅئヶ فヶ تنمるΑ التヘكΑر الヰندسヶ لدى 

ااسゅسヶ بمحゅفظる تヤمΑذاれ الصフ السゅبع 
るحج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
れゅΑضゅΑالر 

 26/07/2012 مゅجستΑر

عبدالعزΑز عبدالكرュΑ د 
ヵرヱالح 

الخصゅئص الゅΑボسるΑ اختبゅر كゅتل لヤذكゅء 
 るنゅمほب るΑヱنゅالث るبヤط ヴヤع ヶボΑبحث تطب

 الゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ29/07/2012 م 

اثر استخداュ استراتΑجるΑ السぼال فヶ  احمد راجح حΑدر حΑدر
 ヶف ヵヱنゅل الثヱاأ フالص るبヤل طΑتحص

 るصمゅバال るنゅمほخ بΑرゅدة التゅم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدراس 

 30/07/2012 مゅجستΑر

عبدالساュ احمد حسΑن 
ュسゅホ 

ادارة المバرفヱ るدヱرهゅ فヶ تحペΑボ المΑزة 
るΑمヱالحك るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶف るΑفسゅالتن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ31/07/2012 م 

ゆلゅبن ط ゆلゅر طヘد جعΑسع  るΑجΑاسترات ュاستخدا るΑヤعゅف ヶنヱゅバالت ュヤバالت
 るΑدة التربゅم ヶف ゆل الطاΑتحص ヴヤع
 ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤبمرح るΑااسام

れヱحضرم 

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

 01/08/2012 مゅجستΑر

د بن حسΑن بن عヶヤ بن 
ヶاحヘأحمد ال 

التربΑΑヱن فヱ ヶزارة مستヱى ممゅرسる الゅボدة 
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ュΑヤバالتヱ るΑالترب

 لمゅヰراれ إدارة التΑΑピر

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ تر اإدارةΑجسゅ02/08/2012 م 

ヵدΑゅل  بشرى أحمد حسن الصΑالتحص ヶز فゅاانج れゅヘヤم ュثر استخداぺ
Αヤバلتゅظ بゅヘااحتヱ ュヱヤバدة الゅم ヱل نحΑالمヱ ュ

 るΑرヱヰلجمゅدس بゅالس フذ الصΑلدى تام
るΑمنΑال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅتر منΑجسゅ06/08/2012 م 

ゅΑن العاΑأحمد حس るΑته  فتحホعاヱ ヶمΑخ التنظゅالمن ヵإبداع اإدارゅب
 るنゅمほب ヵヱنゅالث ュΑヤバمدارس الت ヵرΑلدى مد

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ تر اإدارةΑجسゅ26/08/2012 م 
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 الゅバصمる صنゅバء
ابتسュゅ إسمゅعΑل عヴヤ حسن 

 المؤΑد
 ゅΑرΑن البكتΑب るホاバال ( るΑابヱالب るΑنヱزヤالح

+CagA  るنΑمد ヶدة فバن المゅسرطヱ )
 صنゅバء بゅلΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراة عヱ27/08/2012 دكت 

 ヴΑحΑ سط أحمدゅعبدالب
 الصヱاف

مバدل اإصゅبる بゅلكرΑبتヱسبヱرΑدュΑ بΑن 
 るヤجب るنΑمد ヶل المدارس فゅヘطぺ-  ゆإ- 

 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط れゅΑヤΑヘتر الطΑجسゅ01/09/2012 م 

دراسる نظرるΑ لتشظヶ الヰدフ فヶ التゅヘعاれ  حمدヵ د مكرد زΑد
るΑلゅバال れゅホゅعند الط るΑヱヱالن 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘتر الΑجسゅ02/09/2012 م 

الバربるΑ مستヱى مボرヱئるΑ كتゆ الるピヤ  فΑصل زرベ د عヴヤ أبكر
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  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑربバال 

 02/09/2012 مゅجسΑتر

فゅرس البدر د عبده 
ベヱمش 

 るピヤال ヶمヤバلم るالازم るΑسΑالتدر れゅΑゅヘالك
 るΑرヱヰالجم ヶف ゅヰن بΑボطゅر النΑピل るΑربバال

るΑمنΑال 

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

 05/09/2012 مゅجسΑتر

ぺثر برنゅمج تدرΑبゅホ ヶئュ عヴヤ النشゅطれゅ  محمヱد أحمد حسن الヱرد
الるΑヱピヤ فヶ تنمるΑ المヱヰヘمれゅ الるΑヱピヤ لدى 
 ヶسゅااس ュΑヤバمن الت ヶنゅالث フل الصゅヘطぺ

るصمゅバال るنゅمぺ ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤتر عΑجسゅ06/09/2012 م 

إبراهュΑ بن مبخれヱ بن 
ヶرثゅض الحヱع 

 -منヰج الボرآن فヶ الバدل مع ぺعداء ه 
 عرض ヱتحΑヤل

ヵدヱバس  ュヱヤバالヱ ゆاآدا
るΑنゅاإنس 

るΑاإسام れゅراة الدراسヱ11/09/2012 دكت 

ュΑد د رحヱداد داؤヱ  لداء ヶヤر المصゅس اانتشゅن النΑب れゅΑمΑالبر
 るفظゅمح ヶف るبゅلإص るاأكثر عرض

 الΑمن -الحدΑدة 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るボΑホء الدゅΑتر اأحΑجسゅ11/09/2012 م 

منヴ صゅل هゅدヵ عبده 
ヶヤمج 

حゅلる تحصΑن الكزاز ヱالヱバامل المぼثرة 
 ヶف ゆゅسن اإنج ヶء فゅن النسΑح بゅボヤال ヴヤع

 الΑمن -صنゅバء 

ヶمنΑ   るボΑホء الدゅΑتر اأحΑجسゅ11/09/2012 م 

دراسる التヱفر الحヵヱΑ المゅボرن لمنتجΑن  مゅجد غゅلゆ عبゅدヵ راشد
 مسΑホヱن من ホぺراص اأزΑثرヱمΑゅسΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱاأد ュヤتر عΑجسゅ12/09/2012 م 

حゅاれ فボدان الحمل نتΑجる لتゅバطヶ بバض  سヱسن د حسن بゅنゅفع
 اأدヱ るΑヱتركΑز الバنゅصر النゅدرة

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱاأد ュヤتر عΑجسゅ12/09/2012 م 
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ヱائるヤ عヴヤ عボان هزاع 
ヶنゅبΑالش 

عヴヤ بバض   A  ヱEتほثΑر إضゅفる فΑتゅمΑن 
 るΑجゅاانت れゅبゅااستج れتح るΑجヤسヘالヱ

 ュحヤج الゅدج ヶف ヵد الحرارゅヰااج フヱظر
ヵرゅالتج 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅتر اانتΑجسゅ12/09/2012 م 

احمد د نバمゅن ヱدヱره فヶ حركる ااحرار  أنヱر عبゅس أحمد كمゅل 
 الΑمنΑΑΑن 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 12/09/2012 مゅجستΑر التゅرΑخ 

 ュعبدالدائ ペعبدالح るΑبدر
ヶضゅボال 

الボراءاれ الボرانΑه فヶ كتゆゅ تΑسΑر المنゅن 
تヘسΑر الボران لバヤامه احمد عبد الゅボدر 

れ ヶنゅكبヱئده 0999الكゅرة المヱل سヱه من ا
 ゅدرسヱ ゅバل _جمゅヘرة اانヱاخر س ヴالى 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 12/09/2012 مゅجستΑر  الدراسれゅ ااسامΑه 

د عبده نゅصر حسΑن 
 الΑボヘه

تュΑヱボ ادلる مヤバمヶ  الピヤه الバربΑه لヤحボヤه 
ااخΑره من التュΑヤバ اأسゅسヶ بゅلجمヱヰرΑه 
 ゅヰヘΑلほر الازمه لتΑΑゅバء المヱض ヶه فΑمنΑال 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 الバربΑه

 15/09/2012 مゅجستΑر 

ヶボΑن العرΑشمس الد ゆヱボعΑ  هΑヱتヤن شل المゅΑسヱゅذج جヱنم るバر اشゅانتش
 れゅدسバخال ال ゅΑبكه جزئゅالمتش

 المخرヱطΑه )اكسΑكヱن(

 ヶمنΑ  ュヱヤバء  الゅΑزΑヘر  الΑجستゅ17/09/2012 م 

لتزΑヱد ااسر فヶ النظュ الヱヰائΑه المصピره  مصطヴヘ د عبده سΑف
 الرフΑ الΑمنヶ بゅلطホゅه الكヰربゅئΑه 

 ヶمنΑ  ندسهヰه  الΑئゅربヰندسه الكヰر  الΑجستゅ19/09/2012 م 

ゆلゅلح أطゅر عبده صヱأضداد الحصبه  أن ヶヤر المصゅدل  انتشバم
االمゅنΑه بΑن النسゅء الヱヤاتヶ فヶ سن 
 اانجゆゅ بمحゅفظる الضゅلع _الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر  ااحΑجستゅ19/09/2012 م 

عبداإله عبدالكرュΑ د 
 ΑحヴΑ شجゅع

 ヶه (فΑدارバه )الΑئゅس  الكبد المゅΑكぺ عاج
 مستشヴヘ الكれΑヱ الجゅمヶバ بصنゅバء 

 ヶمنΑ    مهゅバر  الجراحه الΑجستゅ19/09/2012 م 

 ヵدゅヰعبدال るجΑخد ヵدゅه
 مصヤح درعゅن

( ュヤバإدارة الت ュゅنظ るΑヤعゅفLMS عبر )
الشبكه الゅバلمΑه فヶ حل المسゅئل الرゅΑضΑه 
 ュヰتゅهゅاتجヱ ءゅバه_صنΑالترب るΑヤك るبヤلدى ط

 ヶنヱاالكتر ュΑヤバالت ヱنح 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 れゅΑضゅΑالر 

 23/09/2012 مゅجستΑر 

حسΑن صゅلح أحمد حسΑن 
ュゅالت 

تュΑΑボ مشゅرΑع اإنتゅج الحヱΑانヶ دراسه  
تطبΑボΑه عヴヤ المزرعه التヱゅバنΑه انتゅج 

 االبゅن منطるボ البヱن عمران 

 ヶمنΑ الزراعه ヶد الزراعゅاإرشヱ دゅصホر  ااΑجستゅ24/09/2012 م 
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るمゅحم ヴΑحΑ فؤاد عبده  れゅلشبك ヶعゅバر ااشΑثほر التゅΑالس フتゅヰال
 فヶ الΑمن 

 ヶمنΑ  ندسهヰه  الΑئゅربヰندسه الكヰر الΑجستبゅ25/09/2012 م 

ヶلゅد د بن د العبヰف  るΑتنم ヶف ヶئゅالبن ュヤバذج التヱثر نمぺ
 フذ الصΑه لدى تامΑヱالنح れراゅヰالم
 الثゅمن اأسゅسヶ فヶ الجمヱヰرΑه الΑمنΑه 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه   صنピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 الバربΑه 

 27/09/2012 مゅجستΑر 

 ヶヤعبده حسن ع ポヤعبدالم
ヶالكبس 

 るاسطヱه بΑسΑطゅنピمヱرヰجه الكヱالم れتشت
 عゅزل مجسュ الボطع النホゅص 

 ヶمنΑ  ュヱヤバء  الゅΑزΑヘر  الΑجستبゅ27/09/2012 م 

رحゆゅ مصطヴヘ طه أحمد 
 رضヱان

الجمل ااسمΑه ヱالΑヤバヘه فヶ كتゅبれゅ د عبد 
 الヱلヶ :دراسه اسヱヤبΑه 

 ヵرヱس  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 27/09/2012 مゅجستΑر  الピヤه اانجΑヤزΑه 

ヶضゅボلح الゅأحمد د ص  ヶل فヱبボال れゅسゅΑس ュΑヱボه تΑمنΑال れゅバمゅالج
 るバمゅه _جΑالتنم れゅجゅΑاحت ヶه فΑمヱالحك

ゅذجヱء انمゅバصن 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اادارهΑجستゅ27/09/2012 م 

الصヱره الشバرΑه فヶ ترجمる شバر عبد  بشΑر أحمد د الヰヘد
الバربΑه الヴ الピヤه الバزΑز المゅボلح من  الピヤه 

 اانجΑヤزΑه :دراسه نボدΑه 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 30/09/2012 مゅجستΑر  الピヤه اانجΑヤزΑه 

 ュد طه حزا ュゅحس
ヵطرボالم 

مバدل انتشゅر فΑرヱس الكبد سヶ بΑن 
 الゅバمΑヤن الصحΑΑن فヶ مدΑنる صنゅバء 

 ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر  ااحΑجستゅ03/10/2012 م 

سمΑرة د مヰدヵ حسن 
ヶمゅالحط 

ارتبゅط خمΑرة المبΑضه البΑضゅء ヱالΑピر 
بΑضゅء بゅالتゆゅヰ المヰبヶヤ بΑن النسゅء 

 الحヱامل ヱالΑピر حヱامل فヶ مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑجستسر  ااحゅ03/10/2012 م 

 ヶبゅد عض ヶヤع ュΑإبراه  ヶف ゅヰバد مホゅバالمت ベヱボالحヱ اإدارة れゅطヤس
 تنΑヘذ الヱボバد اادارΑه _دراسه مゅボرنه

 ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ هバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ03/10/2012 م 

تنمるΑ مゅヰراれ اثر التュヤバ الذاتヶ عヴヤ  هنゅء أحمد صゅلح خمΑس
 るبヤه لدى طボヘرر الボم ヶد فホゅر النΑكヘالت

 الصフ الثゅنヶ ثゅنヵヱ فヶ محゅفظる صنゅバء 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 ااسامΑه

 04/10/2012 مゅجستΑر 

المゅバنヶ فヶ ترجمる كヤمる )كتゆゅ (متバددة  أمΑمる حسن شكرヵ زヱΑار
ヶホゅΑل سΑヤتح:ュΑران الكرボال 

ヶمنΑ  れゅピヤه  الΑزΑヤه اانجピヤر  الΑجستゅ07/10/2012 م 

سゅمヶ إبراهュΑ عبده 
 بゅمختゅر

الゅボبΑヤه لヤحصبه االمゅنΑه بΑن النسゅء فヶ سن 
 るفظゅالشحر مح るنΑبه بمدヱالخص

 حضرمれヱ _الΑمن 

 ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر  ااحΑجستゅ09/10/2012 م 
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 ヶヤئد عゅホ عبدالرحمن
ヶنΑالعد 

تصヱر مボترح لمボرر الثゅボفه ااسامΑه  
 ュヤバالت ゆヱヤاس ゅボفヱ هΑمنΑال れゅバمゅالج るبヤلط

 ヶالذات 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 ااسامΑه 

 09/10/2012 مゅجستΑر 

دراسる  الكれゅΑゅヘ المヰنΑه الازمه لヤمشرفΑن  عゅمر سعد أحمد جبران
 るفظゅه _محΑمنΑه الΑرヱヰالجم ヶن فΑΑヱالترب

ゅذجヱعمران انم 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخكヱ ر  اادارهΑجستゅ11/10/2012 م 

د عヶヤ حمΑد حسΑن 
ヵدرゅالمخ 

 れゅجゅΑه لاحتΑدゅتصホه دراسه اΑئゅالم
 لヤمحゅصΑل الزراعΑه فヶ محゅفظる صنゅバء 

 ヶمنΑ د  الزراعهゅاإرشヱ دゅتصホذاا
 ヶالزراع 

 13/10/2012 مゅجستΑر

اتجゅهヱ れゅسヱヤكれゅΑ طاゆ الدراسれゅ الゅΑヤバ  مرزاح أحمد العسل
بكるΑヤ ااداゆ جゅمるバ صنゅバء فヶ الحصヱل 

 عヴヤ المヱヤバمれゅ :دراسه مسحΑه 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅΑر  المكتΑجستゅ15/10/2012 م 

ヴد د مثنΑصر سعゅن  るΑه لتنمΑه ااسامΑجه التربヱم ュゅヰر مΑヱتط
كれゅΑゅヘ مヤバمヶ التربΑه ااسامΑه بゅلمرحヤه 
 れゅهゅء ااتجヱض ヶمن فΑال ヶه فΑヱنゅالث

 المゅバصره 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 ااسامΑه 

 17/10/2012 مゅجستΑر 

ュΑد د د غث ヴه  منΑبヱسゅه الحゅكゅالمحヱ ゆΑالتجر ュاثر استخدا
فヶ ااحゅΑء عヴヤ تنمるΑ التヘكΑر النホゅد لدى 

 るنゅمゅب ヵヱنゅل الثヱاأ フالص れゅلبゅط
 るصمゅバال 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر  منΑجستゅ18/10/2012 م 

ヶالظب ヴヤع ヵر  غمدان العزΑヱد لتطゅバثاث اب ヶن فΑرホ るدال フΑظヱت
نمヱذج رゅΑضヶ لدراسる ااستجゅبه الطΑヘΑه 
لヤخاゅΑ الشمسΑه السヤΑكヱنΑه متバددة التبヱヤر 

 れゅبΑلحبゅده بヱالمزヱ 

 ヶمنΑ ュヱヤバء  الゅΑزΑヘر  الΑجستゅ20/10/2012 م 

ヵدゅهヱأحمد أحمد أب ヴمه  غنゅヰلم ヶسゅاأس ュΑヤバل التΑكヱ داءぺ ىヱمست
 れراΑピض المتバته ببホعاヱ صمهゅバال るنゅمゅب 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ22/10/2012 م 

ヵلد اأغبرゅء د خゅヘΑصص  هホ:ゅヰدئゅمبヱ كل الترجمهゅد عبد مش
الヱلヶ المترجمる الヴ الピヤه اانجΑヤزΑه 

 ゅذجヱنم 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 23/10/2012 مゅجستΑر  الピヤه اانجΑヤزΑه 

غゅدة حسΑن عヴヤ حسن 
ヶاحヘال 

مバدل جمل بكتΑرゅΑ المتكヱره السヤسΑヤه 
 ヶجヱلヱΑالب  ゅヰヘΑتصنヱ هΑヱن الرئΑヤمゅバن الΑب

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر  ااحΑجستゅ23/10/2012 م 
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الصحΑΑن فヶ ثاثه مستشれゅΑヘ مختゅره 
 بمدΑنる صنゅバء 

 ゆヱΑヰعبده م ュΑإبراه
ヶشΑالحب 

انتشゅر الΑヘرヱس الバجヶヤ بΑن الرضع 
 ゆا るنΑمد ヶل فゅヰاسゅن بΑبゅالمص 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر  ااحΑجستゅ23/10/2012 م 

صゅلحる بنれ سعΑد حسن 
ヶالزهران 

 ュヰتホعاヱ نゅخراس ュΑヤホإ ヶهر فゅط ヱبن
 ه2∼9|026بゅلخافه الバبゅسΑه 

 ヵدヱバس  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 24/10/2012 مゅجستΑر  التゅرΑخ 

حنゅن حمヱد صゅلح محسن 
ヶمدانヰال 

 ヶه فΑالطب れゅالمكتب ヶف れゅمヱヤバالم るخدم
 امゅنる الゅバصمる _دراسه مسحΑه تحΑヤΑヤه 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر  المكتبΑجستゅ08/11/2012 م 

Αホس عヴヤ أحمد د 
ヵطرボالم 

المΑكرヱبヱΑلヱجΑه ヱالكشフ تュΑΑボ الجヱده 
 れداゅالمض れゅΑボعن متب ヵヱΑالح

الヤمΑكرヱبΑه فヶ انسجる الدヱاجن المذبヱجه 
 るصمゅバال るنゅلخ امゅبمس 

 ヶمنΑ  るه  الزراعΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر  عΑجستゅ13/11/2012 م 

ゅشゅبل بボم ヶヤجد عゅزه  مゅΑحヤه لΑنヱنゅボه الΑゅه _دراسه الحمΑرゅボバال
 ヶمنΑن الΑΑن المدنΑنヱنゅボال ヶرنه فゅボم

 ヶه اإسامボヘالヱ ヵالمصرヱ 

 ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر  الΑجستゅ13/11/2012 م 

 ュسゅホ أحمد ュΑعبدالكر
 عヱاض

 ヶمنΑال ヶن المدنヱنゅボال ヶف ペالح るالヱح
 ヱالボヘه اإسامヶ  دراسه مゅボرنه 

  ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ هバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر  الΑجستゅ13/11/2012 م 

أسمゅء حمヱد صゅلح حمΑد 
ヶالعنس 

 ヶضゅΑء الرゅالذك るΑتنم ヶف ヶمΑヤバاثر ركن ت
 ヶبل المدرسه فホゅل مゅヘطぺ لدى ヶنゅالمكヱ

 るصمゅバال るنゅام 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ14/11/2012 م 

ヴΑحΑ أحمد ヴΑحΑ أحمد  るنゅمゅه بΑربバه الピヤال ヶヰجヱداء مぺ ュΑヱボت
الバتゅصمる فヶ ضヱء كれゅΑゅヘ التヱجΑه 

 ヵヱالترب 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 الバربΑه

 14/11/2012 مゅجستΑر 

ااستゅヘده من خدمれゅ الヱバامل المぼثره عヴヤ  سュゅヰ عヶヤ د عثمゅن
 رعるΑゅ الحヱامل فヶ مدΑنる صنゅバء 

  ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع  الط ゆر  طΑجستゅ18/11/2012 م 

دراسる الخصゅئص الضヱئΑه ヱالكヰرゅΑئΑه  شذى نゅصر عヶヤ عزΑز
 ゆه  من مركボΑホه الرΑشビلا

(cdin2se4) 

 ヶمنΑ  ュヱヤバء  الゅΑزΑヘر  الΑجستゅ20/11/2012 م 

زهراء مヱلヱد مراد 
 إسمゅعΑل

 ヴر لاهتداء الゅاابصヱ ゆヱヤボح الΑتヘت
 ヶحΑ امه د بنバヤر لゅااثم フゅتطホا

 ヶホعرا  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 21/11/2012 دكتヱراه الدراسれゅ ااسامΑه  
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るسن ヴفヱران المتヰ8∼2م フホヱال ゆゅهمن كت
 ペΑボتحヱ طه _دراسهヱالمخط るΑゅヰن ヴال 

رانゅΑ منصヱر درهュ أحمد 
ヵヱヤالص 

دااれ ثبれゅ مュヤバ صヱバبる فボراれ اختبゅر 
 るنΑع フ ختاゅه بΑدΑة التجرヱدボال

الヘحヱصΑن من طヤبる جゅمるバ صنゅバء 
 بゅستخداュ انمヱذج راش 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر  عΑجستゅ22/11/2012 م 

تヱصフΑ بバض طرز الヱヘل المحΑヤه  سゅمヶ د ΑحヴΑ د
 れゅاسمヱ سゅسぺ ヴヤمن عΑه من الバالمجم

 ゅال دنヱ نΑتヱالبر 

 ヶمنΑ  ュヱヤバة  الゅΑالح ュヱヤر  عΑجستゅ25/11/2012 م 

ュد د الغشΑعبدالمج るヤヰنه  نΑバه مΑヱدة ادΑجد るΑدانΑل صゅاشك
ゅΑمارヤدة لゅمض 

 ヶمنΑ  دلهΑالص れゅΑدانΑر  الصΑجستゅ27/11/2012 م 

تΑسΑر حمヱد عヶヤ د 
 الحدΑد

تュΑΑボ مゅΑه الصرフ الصحヶ فヶ بバض 
 المستشれゅΑヘ افヶ مدΑنる صنゅバء

 ヶمنΑ  ュヱヤバء  الゅΑمΑر  الكΑجستゅ28/11/2012 م 

د محسن صゅلح محسن 
 زره

التュΑヤバ الュゅバ مدى تボبل مدΑرヵ مدارس 
 ヶئゅر ااخصヱفظه حجه لدゅه بمحΑمヱالحك

 ヶعゅااجتم 

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اادارهΑجستゅ29/11/2012 م 

لバヤامه الطراز المذهゆ احكュゅ  المذهゆ   بندر عبده صゅلح د الΑボヘه
شゆゅヰ الدΑن احمد بن ヱΑسフ بن د 

 るسن ヶفヱالمت ヶرجΑه دراسه 9∝2الش
 مゅボرنه 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 29/11/2012 دكتヱراه الدراسれゅ ااسامΑه 

التヰذゆΑ لامュゅ كتゆゅ التボرゆΑ المنتزع من  عبدالرحمن طゅهر صヱفゅن
د بن عゅمر بن عヶヤ ااصゅヰヘنヶ دراسه 
 るΑゅヰن ヴط  حتヱل المخطヱمن ا ペΑボتحヱ

 フرة اأعراヱس 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 02/12/2012 مゅجستΑر  الدراسれゅ ااسامΑه 

ヶヤالضع ヶヤعبده ع ヶヤر المنتزع من  عゅر اابصヱر نゅاانتص ゆゅكت
 ヶفヱالمت ヶن الثاثゅبن عثم フسヱΑ فظゅحヤل

 る269سن ペΑボتحヱ ه دراسه 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 02/12/2012 دكتヱراه  الدراسれゅ ااسامΑه 

ゆجゅأحمد سعد ح ヶヤد ع  れゅΑヘء المستشゅطبぺ れゅهゅه اتجΑمΑヤバالت
 ュاستخدا ヱء نحゅバنه صنΑبمد
 مصゅدرالمヱヤバمれゅ الطبΑه 

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ04/12/2012 م 
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سعゅد ΑحヴΑ أحمد عبده 
ゅΑالثا 

نشほة الュヤバ الحدΑث فヶ اヱربゅ فヶ الボرن 
 السゅبع عشر 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 08/12/2012 مゅجستΑر  الヤヘسヘه

ااداヱ ゆالΑ  ュヱヤバمنヶ السゅΑسه ヱاأخاベ عند مΑكゅΑفヶヤヤΑ  أفراح عヶヤ د د الصرح
 اانسゅنΑه 

 09/12/2012 مゅجستΑر  الヤヘسヘه

المسببه التゆゅヰ مバدل انتشゅر البكتΑرゅΑ  أحمد ΑحヴΑ د الجمرة
الرئه بΑن المرضヴ المترددΑن عヴヤ مركز 

 الدرن فヶ مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバه الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ12/12/2012 م 

السゅΑحه فヶ محゅفظる المحれΑヱ :دراسه  حヱرるΑ مヰدヵ أحمد الغΑل
 تحヤΑヤΑヤه لヤمヱボمれゅ السゅΑحΑه 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

ゅΑرافピر الجΑجستゅ12/12/2012 م 

ヶجゅلح نゅص ヶヤد ع  ゅヰنホعاヱ هΑسΑالتدرヱ هΑء اادارゅاأعب
 ュゅسホء اأゅسぼه لدى رΑمヤバه الΑجゅانتゅب

 ااكゅدΑمΑه بجゅمるバ صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ تر اإدارةΑجسゅ13/12/2012 م 

 عبدالكرュΑ صゅلح عヱض
ヶヘرعボلح الゅص 

 れゅΑホخاゅه بΑヱالترب れداゅΑボال ュمدى التزا
 ヶف ヵد اإدارゅسヘلゅب ゅتホعاヱ مهゅバه الヘΑظヱال

 محゅفظる صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ13/12/2012 م 

إΑمゅن عبدالمポヤヤ حسن 
 بゅصΑد

 ヶعゅااجتمヱ ヶسゅΑمح السゅالمجتمع التس ヶف
 الΑمنヶ المゅバصر _دراسه مΑدانΑه تحΑヤΑヤه 

ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 15/12/2012 مゅجستΑر  عュヤ ااجتمゅع

ゆلゅأحمد غ ヶجゅن نゅالمجتمع  عدن るΑتنم ヶه فΑر اإدارة المدرسヱد
 るصمゅバال るنゅمゅب ヶヤالمح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اإدارةΑجستゅ16/12/2012 م 

ュشゅه ヵヱヤع ュشゅه ヵヱヤه  عΑرنسヘه الピヤال ュヤバت ヶه فΑヱء النحゅاأخط
 عند الطاゆ الΑمنΑΑن

 ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا
 اانسゅنΑه 

 20/12/2012 مゅجستΑر الピヤه الヘرنسΑه

تヱفペΑ د ΑحヴΑ أحمد 
ヶطゅالحم 

 ヴΑف ヶتヱالص ヶعヱال ヴヤع ゆΑالتدر るΑلゅバف
تنمるΑ مゅヰراれ الボراءة الجΑヱヰه لدى تامΑذ 
 るصمゅバال るنゅمゅب ヶسゅلث اأسゅالث フالص 

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

 20/12/2012 مゅجستΑر

 ゆゅهヱد عبدال ゆゅهヱعبدال
 السゅدة

ヴヤع ペΑالتطب ゆاجヱن الヱنゅボد  الボع れゅホعا
 النボل الدヱلヶ متバدد الヱسゅئط 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ22/12/2012 م 

اعداد صピΑه ΑمنΑه اختبゅر هヱلمز  صゅلح ΑحヴΑ صغΑر مطヰر
لヤشخصΑه المبدعه عヴヤ طヤبる المرحヤه 

 الثゅنΑヱه بゅمゅنる الゅバصمه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤتر عΑجسゅ25/12/2012 م 

ヶنゅأحمد الصنع ヶヤع ベرز  るدراس: ヱヤΑل بヱس ゆتゅكヤل ポمヱΑ ュنビا るΑاヱرヶمنΑ  れゅピヤه  الΑزΑヤه اانجピヤر الΑجستゅ25/12/2012 م 
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 اجتمゅعるΑ نヘسΑه 
اانجΑヤزΑه اأفゅバل المركبه فヶ الピヤه  خゅلد صゅلح عبده جゅبر

 ヱالバربΑه :دراسه مゅボرنه 
ヶمنΑ  ュヱヤバالヱ ゆاادا

 اانسゅنΑه 
 26/12/2012 مゅجستΑر الピヤه اانجΑヤزΑه 

 ヶヤن أحمد د عゅمΑإ
ヶامヱالع 

الخصゅئص الゅΑボسΑه اختبゅر محكヶ المرجع 
 れゅΑヤالك るبヤمل لطゅالتك れゅΑسゅرر اسボم ヶف

الكاسΑكΑه الヤバمΑه فヶ ضヱء النظرΑتΑن 
 ヱالحدΑثه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ26/12/2012 م 

ヵرゅヰأحمد د أحمد الن  ゅヰΑتجر ヶالت れゅضヱゅバد المヱボع ヶبض فボال
 البنポヱ ااسامΑه:دراسる تطبΑボΑه 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ27/12/2012 م 

ヶانヱن العدΑر حسヰلد مطゅخ  ュاأفا ュستخداゅره بヱحدة مطヱ るΑヤعゅف
الヱثゅئΑボه فヶ تحصΑل طヤبる الصフ اأヱل 
 るΑヘΑكヱ هΑバΑارث الطبヱالك ュΑهゅヘلم ヵヱنゅالث

 مヱاجヰتゅヰ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنΑه

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم れゅالدراس 

 27/12/2012 مゅحستΑر

ヶنゅن  حمزة د أحمد السنبΑلヱدالسترΑه  اضدادببتΑصΑمه التشخΑボال
 ヶボヤن  6الحΑن الذΑΑمنΑال ヴالمرض ヶف

شخصヱاسرΑرゅΑ بゅلتゆゅヰ المゅヘصل 
 ヵدヱتゅمヱالر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر  ااحΑتجستゅ29/12/2012 م 

مختゅر عヶヤ عبدالرحمن 
 د

تュΑΑボ التヱستヱستΑرヱن ヱالجヱヤبヱΑلΑن المرتبط 
 ヵالسكر ヴعند مرض ヶن الجنسヱرمヰلゅب

 النヱع الثゅنヱ ヶمتازمる ااΑض 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر  الكΑجستゅ31/12/2012 م 

حسゅسるΑ اانسヱلΑن ارتبゅط السكر بゅلبرヱتΑن  فヰد سヤطゅن د أحمد
 ヶلゅه عند عΑسゅΑالبنكر ゅتΑب ゅΑخا るヘΑظヱ

المخゅطر Αビر مرΑضヶ السكرゅホぺ ヵرゆ من 
الدرجه اأヱلヴ لヤمرضヴ الذΑن ゅバΑنヱن من 

 ヶنゅع الثヱالن ヵمرض السكر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ31/12/2012 م 

 


