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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 
المشكاれ التヶ تヱاجه الطゅلبれゅ فヶ جゅمるバ  نヱال ΑحヴΑ صゅلح مヘرح

 عمران 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ01/01/2013 م 

 ゆلゅجد غゅعبدالم ュلゅعبدالع
 سعΑد

 03/01/2013 مゅجستΑر  الピヤه الヘرنسΑه ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ عدن فヶ كتゅبれゅ بヱل نΑزان 

 ヶヤد عΑسع ヴΑحΑ ذكرى
ヶالدبع 

مستヱى ممゅرسる اأنشطる الΑヱピه لدى تامΑذ 
 るنゅمゅب ヶسゅاأس ュΑヤバرة من التΑاأخ るボヤالح

 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 

 03/01/2013 مゅجستΑر

 ュسゅホ ヶヤلد عبده عゅخ
 عヱن

احكュゅ جرΑمる الردة فヶ الゅボنヱن ヱالشرバΑه 
 :دراسه مゅボرنه 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ09/01/2013 م 

المتحده لشヱぼن دヱر المヱヘضΑه السゅمるΑ لأمヱ  ュجدان مゅجد حمزة
 るلゅن )دراسه حΑالاجئ るΑゅرع ヶن فΑالاجئ

اجئヶ دヱل الボرن اافرヶボΑ فヶ الΑمن 
)0991_3101 

 ヶホد عراゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ09/01/2013 م 

 ヶヤء عبده عゅهن
ヵزΑالحز 

 ヶفゅボالثヱ ヶعゅر ااجتمΑΑピالت ヶعヱال ヴヤاثره عヱ
 ヶمنΑال ゆゅشبヤل ヶسゅΑالس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر  عΑجستゅ12/01/2013 م 

عبده صゅلح صゅلح 
 الجرΑزع

 ヶه فΑヤج عヱالخرヱ るعزلヱ ュكゅالح ゆΑتنص
 ヶمنΑن الヱنゅボلゅرنه بゅボم るΑه اإسامバΑالشر 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ16/01/2013 م 

ヶجゅن ュΑعبدالكر るسゅΑم  ヵدゅتصホاا ヱالنم ヶف ヶحゅΑع السゅطボر الヱد
)ベراバال るلゅح( 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ16/01/2013 م 

منヴ بنれ د أحمد أحمد 
 صゅلح

بΑن اأطゅヘل مستれゅΑヱ ااضداد المصΑヤه 
 ااصحゅء فヶ مدΑنه صنゅバء الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ19/01/2013 م 

سمゅء عヶヤ عبدالكرュΑ د 
ヶحゅالصب 

نشほة صحゅفる الطヘل ヱتطヱرهゅ فヶ الΑمن 
 _دراسヱ るصΑヘه تحΑヤΑヤه 

ヶمنΑ ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ20/01/2013 م 

زΑد عヶヤ أحمد محسن 
 الجمرة

المゅヰراれ اادارΑه لゅΑボヤداれ الゅΑヤバ فヶ ااجヰزه 
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶمبه فヱالحك 

 ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ20/01/2013 م 

أرヱى عبدالヤطΑف عبده 
 أحمد مطヰر

 るヘΑلصح ヶヘرة:دراسه اإخراج الصحヱالث
 3111_0991تطبΑボΑه لヤمدة 

ヶمنΑ ュااعا るفゅر  الصحΑجستゅ21/01/2013 م 
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فاح بن د بن مسゅعد 
ヶرانヰال ヶنゅالدرع 

دヱر ヱسゅئل ااتصゅل فヶ تヱعるΑ الجمヱヰر 
السヱバدヱ ヵالΑمنヶ بمخゅطر المخدراれ )دراسه 

 مسحΑه (

ヵدヱバس ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ22/01/2013 م 

الバبゆゅ المحΑط بمバظュ نصヱص الشゅفヶバ   صゅلح د عبده بゅرΑヱس
 ゆゅكت るΑゅヰن ヴرار الホاإ ゆゅمن كت ゆゅااصحヱ
الヘرائض تほلフΑ احمد بن عمر بن د بن عبد 

 るسن ヴفる921الرحمن المزجد المت るه:دراس
 ペΑボتحヱ 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ23/01/2013 م 

عヶヤ عبدالヱهゆゅ د 
ヵدرゅボال 

النظュゅ الゅボنヱنヶ لヤشركれゅ الゅボبضه_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23/01/2013 م 

نجゅة د حسΑن حسΑن 
 الヱجره

 ヴヤه عΑسゅΑالس ゆر اأحزاΑثほه تΑヤه  المحΑالتنم
ュ دراسる تطبΑボΑه عヴヤ 3112|3111فヶ الΑمن 

 امゅنる ةالゅバصمه 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ23/01/2013 م 

فゅعるΑヤ صندベヱ الرعるΑゅ ااجتمゅعるΑ فヶ التخフΑヘ  عΑسヴ طゅهر حمヱد الヰتゅر
 ヶمنΑالمجتمع  ال ヵ رボヘمن ال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر  عΑجستゅ26/01/2013 م 

تほثΑر مستれゅΑヱ مختるヘヤ منュ التسمΑد الحヵヱΑ  فضل نゅصر سΑعد مسعヱد
ةالنترヱجΑن عヴヤ انتゅج عフヤ محصヱل الذرة 

) ヶヤمح フصن( るバΑالرف 

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ29/01/2013 م 

أمる الゅボدر فضل عبده 
ヶد اآنس 

تュΑΑボ اΑض الكゅلسュヱΑ فヶ النسゅء الحヱامل 
 ヱحدΑثヶ الヱادة

ヶΑمΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ30/01/2013 م 

مجゆΑ عبده عبدالゅボدر 
ゆغا 

ااعامΑه بمرحるヤ التュΑヤバ تصヱر مボترح لヤتربΑه 
 اأسゅسヶ فヶ الجمヱヰرΑه الΑمنΑه

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ31/01/2013 م 

صبゅح عヶヤ إسمゅعΑل 
ヶثΑعبده البع 

 ヶن فΑΑمΑدゅاأخر لدى ااكヱ れالذا ポادرا
 جゅمるバ صنゅバء ヱالحدΑده

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ31/01/2013 م 

ΑحヴΑ حسΑن صゅلح 
 مشヱح

التュΑヤバ فヶ الΑمن 
 9ュ√02_√∼2∝0|∼020_∼√01لヘヤترة)

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ02/02/2013 م 

المボدمه فヶ عゅΑداれ رضゅ المرضヴ عن الバنΑゅه  أرヱى محمヱد عヶヤ الحゅج
ااسنゅن التدرΑبΑه فヶ الجゅامれゅバ الحكヱمΑه 

 ヱالخゅصه _مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع  الط ゆر طΑجستゅ05/02/2013 م 

 06/02/2013 مゅجستΑر اإدارة ヱالتخطΑط التربヵヱ صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶدヱر المجゅلس المحΑヤه فヶ فゅعるΑヤ اإدارة أΑمن صゅلح صゅلح صغΑر 
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 المدرسΑه بゅمゅنる الゅバصمه عزヱان
ヶر  عبده د أحمد الدرسゅΑバم ヶنゅバلم フشゅل الكヱبボس المゅسطボال

الヱボバل فヶ عヤمヶ الجدل ヱاأصヱل لバヤامه 
بن عヶヤ المΑぼد الحسن بن عز الدΑن بن الحسن 

れ939 سゅΑボال ゆゅل بヱمن ا ペΑボتحヱ هدراسه
 ゆゅالكت るΑゅヰن ヴال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ06/02/2013 دكت 

ヱداد منصヱر عبدالمجΑد 
 د

 るΑئゅΑمΑك ヱتΑف るدراس れヱΑض الزバه لبΑجヱلヱΑبヱ
الバطرΑه المستخヤصه من أنヱاع الباكترانش 

 ヱالヱΑヤكゅس ヱالتゅركヱنゅنش

ヶمنΑ  دلهΑر الصΑホゅボバر الΑجستゅ07/02/2013 م 

أحمد ゅホسュ حسΑن جمゅل 
 الدΑن

 れداゅΑボءله لدى الゅالمسヱ るΑفゅヘالش ュヱヰヘم
 ااكゅدΑمΑه بكれゅΑヤ التربΑه جゅمるバ صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ07/02/2013 م 

 ヴΑحΑ رヰى أحمد مطヱأر
ヶالكحان 

تュΑヱボ محتヱى كتゆ التربΑه ااسامΑه بゅلحボヤه 
 れゅجゅΑء احتヱض ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバه من التΑنゅالث

 المتヤバمΑن فヶ الجمヱヰرΑه الΑمنΑه 

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

 07/02/2013 مゅجستΑر

ヵرゅش ヴΑحΑ أحمد るلヱخ  れヱΑض الزバلب るΑجヱلヱΑبヱ るΑئゅΑمΑك ヱتΑف るدراس
الバطرるΑ المستخヤصه من أنヱاع الرΑحゅن 

ュرヱكΑتس التΑجゅالتヱ 

ヶمنΑ  دلهΑر الصΑホゅボバر الΑجستゅ07/02/2013 م 

الطرازالمذهゆ فΑمゅ تボرر من عュヤ اأصヱل  محمヱد حسΑن عヶヤ د
ヱالヘرヱع لヤمذهゆ لامュゅ الحسΑن بن نゅصر بن 

 れاヰظ عبد ه المΑヘه دراسه 0000عبد الح
ペΑボتحヱ 

 ヶホه  عراΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ11/02/2013 م 

ベن رزΑز عبده حسΑعز  ゆالمتسب ュطゅل الطمヱمرض ذب ヴヤع れゅدراس
ヶسΑبرسヱكΑل ュرヱسبΑكسヱا ュヱΑزارヱΑعن فطر ف 

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ11/02/2013 م 

رゅΑض د أحمد 
ヶانヱヘالص 

 るلヱالد るأئم るسゅΑن من سΑمنΑء الゅمヤバال フホヱم
 0283ュ_∼2∝0ه|0229_∼√01الゅボسمΑه 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅراه التヱ12/02/2013 دكت 

فتヱゅى الバامる جمゅل الدΑن د بن ابヶ بكر  أحمد عヶヤ سΑف أحمد
 れل 990ااشخرヱمن ا ペΑボتحヱ هدراسه

 21_0الكتゆゅ الヴ اخر بゆゅ الヘرائض من

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ13/02/2013 دكت 

حゅمد شヱعヶ صゅلح حسن 
ヵرボالم 

رヱاるΑ الرجل الخヶヘ لヤكゅتゆ ه.ج.ヤΑヱز :دراسه 
 لΑヱピه انمゅط الجمل 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑزΑヤه اانجピヤر الΑجستゅ13/02/2013 م 
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لطΑف بنれ إبراهュΑ بن 
ヵدゅヰال ュسゅボال 

كاュ النبヶ المختゅر كتゆゅ اانヱار المنتヴボ من 
れ ヴالمرتض ヶحΑ احمد ュゅه دراسه 1√2م لام

ペΑボتحヱ 

ヵدヱバه  سΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ14/02/2013 دكت 

أΑمن شヱعヶ صゅلح 
ヶمゅالحم 

الترجمه اادبΑه عند اأستゅذ عبده فゅضل فゅرع 
  :دراسه تحΑヤΑヤه نボدΑه

ヶمنΑ  れゅピヤه  الΑزΑヤه اانجピヤر الΑجستゅ16/02/2013 م 

التほثΑراれ الヱراثΑه ヱالبΑئΑه عヴヤ صれゅヘ انتゅج  مヶ عبدالゅヰボر عبده
 ヶالجرسヱ نゅΑزΑن فرΑゅلشتヱヰر الゅボاب ゆΑヤالح

 تحれ ظرフヱ الΑمن

 ヶホعرا るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ17/02/2013 م 

 ュلح د درهゅص ュدره
ゆヱΑالمذ 

 ヶاكبヱالك ゆゅكت ヶه فΑヱΑن الترΑمゅالمض
0380_0231|02∽∽_0913ュ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ18/02/2013 م 

محمヱد عヶヤ أحمد سعΑد 
ゆالعز 

الثゅلثه ヱالرابバه مستれゅΑヱ المتممれゅ المصΑヤه 
بΑن مرضヴ الربヱ الشバبヶ فヶ مددΑنる صنゅバء 

 الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ20/02/2013 م 

ヴΑحΑ ذ د لطفゅل  معゅالم るΑゅحم ヶف ゅرهヱدヱ هΑلゅالم るرار الذمホإ
 الュゅバ دراسه مゅボرنه 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ20/02/2013 م 

لؤヵ بن زΑن بن جعヘر بن 
 حمزة جعヘر

 ュゅاام フΑلほامع تヱظ الجゅヘحل ال ヶلع فゅالبدر الط
 ヶバفゅالش ヶنΑالشرب ゆΑد بن احمد الخط

|れ902 ゆゅالكت るΑゅヰن ヴال フヱمن مبحث الحر
 ペΑボتحヱ دراسه: 

ヵدヱバه  سΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ20/02/2013 دكت 

تほثΑر إضゅفる مバدن الزヱΑاれ عヴヤ محصヱل  صゅلح حسΑن صゅلح طゅΑヤن
 الボمح ヱعاホته بكほヘة استخداュ النΑترヱجΑن 

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ20/02/2013 م 

مゅاختフヤ فΑه منكتゆ التゅバرض ヱالترجΑح بΑن  د د ゅホسュ كرش
 النヵヱヱ :دراسه فΑヰボه مゅボرنه 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ21/02/2013 دكت 

ヱΑسف أحمد عبده 
 الشΑヱرخ

  れゅホاバال るرسゅمم ヶه فΑبΑاثر البرامج التر
 ヶه فΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑه لدى مدΑنゅاانس

 الرゅΑض 

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ26/02/2013 م 

نゅجΑ ヶحヴΑ د حسن 
 جزΑان

 ヵヱضバد الΑالتسم ヵالر れفترا れراΑثほت
 ヶمح فボل الヱمحص るΑجゅإنت ヴヤع ヶنΑجヱترΑالنヱ

 ゆرゅمن _مΑه من الΑホه الشرボالمنط 

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ02/03/2013 م 

ヶلゅヰボد حسن الヱر حمヱل  بدゅヘن عند اأطΑبتΑヤالヱ نΑتゅヘسヘى ال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03/03/2013 م 
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الذΑن ゅバΑنヱن من السمنه المヘرطه ヱاستخدامه 
 كتشخΑص اヱلヶ ااضطرابれゅ ااΑض

 ヶヤزان أحمد د عヱس
ヶヤΑボع 

لゅバヤمΑヤن فヶ صゅヰرة P97تュΑΑボ مستヱى 
 االمنュヱΑ كتشخΑض اヱلヶ لمرض الزهΑゅمر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ03/03/2013 م 

رΑホبる حمヱد د صゅلح 
 البرح

المتضمنه فヶ مدى تطبペΑ طرائペ التدرΑس 
 るヤبع ممن مرحゅالس フصヤل ュヱヤバال ュヤバل مΑدل

るصمゅバال るنゅام ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ06/03/2013 م 

 ヶヤع ュΑإبراه ヵヱボعبدال
 أحمد

المぼسسヶ فヶ تصヱر مボترح لتطΑヱر اأداء 
ヱزارة التربΑه ヱالتュΑヤバ الΑمنΑه فヶ ضヱء مدخل 

 إدارة المバرفه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ07/03/2013 م 

 ヶمヰعاء أحمد أحمد ف
ヶحゅالصب 

)اヱتΑس _لΑنヱن اعداد صピΑه ΑمنΑه اختبゅر 
 ヶء فゅバصن るバمゅج るبヤط ヴヤن عΑء الراشدゅلذك)

 ضヱء انمヱذج راش

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ09/03/2013 م 

لΑنゅعبده د عثمゅن 
ヶنゅالذبح 

النظュゅ الゅボنヱنヶ لمجゅلس التほدゆΑ فヶ الجمヱヰرΑه 
 الΑمنΑه 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ09/03/2013 م 

ゆヱصل حسن د محبΑف  るΑヤعم ヶه فΑبゅمه اانتخヱاثر اصاح المنظ
التحヱل الدΑمホヱراطヶ فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنΑه 

(0993_3100)ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ10/03/2013 م 

ュΑشر ヶヤد ع るلゅه  ヶنヰالم ュヰヤبボء لمستゅバصن るバمゅج るبヤر طヱتص ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ10/03/2013 م 
خゅلد زΑد عヶヤ أحمد 

ヶمゅالش 
 10/03/2013 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ مكヱنれゅ عن ااسرة الΑمنΑه بحベヱボ الطヘل 

صゅヘء أحمد عヶヤ د 
ヵدΑالرب 

 ヶتربه فヤل ヶبヱكرΑالمヱ ヶئゅΑمΑث الكヱヤالت ュΑΑボت
 منطるボ بنヶ الحゅرث صنゅバء 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر اأراضΑجستゅ13/03/2013 م 

حسΑن سゅボف أحمد حسن 
 السゅボف

شرح المختصر الكبΑر فتح الボدΑر ヱاعゅنる الΑボヘر 
لバヤامه د بن عبده بن احمد بゅسヱدان 

0319_0320ペΑボتحヱ ه|دراسه 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ13/03/2013 م 

ヶطゅبボد الΑن د سعゅحن  ヶبヱكرΑث المヱヤالت ュΑΑボه تゅΑمヤل ヶئゅΑمΑالكヱ
 الجヱفΑه فヶ منطるボ بنヶ الحゅرث _صنゅバء 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر اأراضΑجستゅ14/03/2013 م 

عبدالرحمن بن فتح ه 
ヶヤصヱالح ヶヤع 

تヱافر الヱعヶ النحヵヱ لدى متヤバمヶ الピヤه 
ااجنبΑه كピヤه اجنبΑه بゅلمستヱى الرابع 

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

 14/03/2013 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(∝310 - 3102ااヱل)الجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 لヤجゅمれゅバ الΑمنΑه
الボراءاれ الボرانΑه فヶ تヘسΑر التحرΑر ヱالتنΑヱر  سゅلュ مبゅرポ د عبΑده

 ابن عゅشヱر 
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバه الピヤر الΑجستゅ14/03/2013 م 

ヴΑحΑ ュأحمد حزا ゆكヱك  ヶر اإبداعΑكヘالت るΑتنم ヶف ゆバヤلゅب ュヤバاثر الت
 ュヱヤバدة الゅم ヶف ヶسゅالرابع اأس フذ الصΑلتام

 るصمゅバال るنゅمゅب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ16/03/2013 م 

صبゅح عヶヤ محسن 
ヵالحراز 

ヱعاホتゅヰ بゅاビتراゆ المسゅندة ااجتمゅعΑه 
 النヘسヶ لدى المΑホゅバن 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ16/03/2013 م 

ペئゅヘلح الゅاف د صヱض  أشバه لبΑجヱلヱΑالب るΑلゅバヘال るدراسヱ ペΑヤتخ
 مشتれゅボ البΑرازヱلΑن ヱااΑزヱكسゅزヱلΑن 

ヶمنΑ  دلهΑالص るΑائヱء الدゅΑمΑر الكΑجستゅ20/03/2013 م 

 ュΑمن أحمد عبدالرحΑأ
ヶاضヱالع ヶヤع 

 ゅذجヱزة انمビ_ ゆالحر ュعن جرائ るΑلぼالمس
 _دراسه ゅホنヱنΑه فヶ ضヱء تボرΑر ヱビلدستヱن

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ20/03/2013 م 

د سعΑد عヱن مボبل 
 الحداد

 れراゅヰافر المヱمل مدى تバال ベヱبه لسヱヤالمط
 るΑヤء بكゅΑمΑى الرابع كヱالمست るبヤلدى ط ヶヤالمح

 الュヱヤバ 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20/03/2013 م 

 ヶヤحسن ع ゆゅهヱعبدال
ヶعبده السراج 

الدرヱس لدى مستヱى اكتسゆゅ مゅヰراれ تخطΑط 
 るバمゅه جΑالترب るΑヤك ヶه فΑربバه الピヤال ュسホ るبヤط

 صنゅバء 

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

 21/03/2013 مゅجستΑر

الバربΑه من صるビゅΑ مدى تمكΑن مヤバمヶ الピヤه  نゅصر د عヶヤ العمヱش
 ゅヰتゅΑヱمستヱ ゅヰاتゅه بمجΑكヱヤالس フاأهدا
 المختるヘヤ بゅلمرحヤه المتヱسطه فヶ السヱバدΑه

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

 24/03/2013 مゅجستΑر

ヵرΑボد ال ヶヤه  د أحمد عピヤال ヶأداء مدرس ュΑヱボت るヤمرحヤه لΑربバال
الثゅنΑヱه بゅلجمヱヰرΑه الΑمنΑه فヶ ضヱء مΑΑゅバر 

 الجヱده الشゅمヤه

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

 25/03/2013 مゅجستΑر

رشゅد د عبدالجΑヤل ゅホئد 
ヶボΑالعر 

البヱلポΑ المرتヘع مバدل انتشゅر مستヱى حゅمض 
 ゆヤボره امراض الヱامل الخطヱعヱ ュاالد ヶف

ヱااヱعΑه الدمΑヱه ヱالバاホه بΑنヰمゅ فヶ الΑمنΑΑن 
 البゅلΑピن سكゅن 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26/03/2013 م 

اأطゅヘل الゅバمΑヤن تحدΑد مستヱى الرصゅص لدى  هنゅء أمΑن ΑحヴΑ مヤヘح
 المバرضΑن لヤرصゅص فヶ 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26/03/2013 م 
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 ュشゅن عبدالرحمن هゅحن
 نعمゅن

 ヵن داヱلゅز مΑتヱΑزمΑد دΑبر أكسヱالس れゅΑヱمست
 ゆゅاسبゅب ヶس المرضゅالنحヱ نΑرصゅد الخΑالده

 المختヘヤه من تフΑヤ الكبد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ26/03/2013 م 

منΑرة أحمد الحゅج ホحطゅن 
 الحداد

تسペΑヱ خدمれゅ المヱヤバمれゅ فヶ مراكز 
المヱヤバمれゅ الحكヱمΑه بمدΑنه صنゅバء  :دراسه 

 مسحΑه 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ28/03/2013 م 

النشゅط المضゅد البكترヵ لزれΑ حبる السヱداء  خゅلد أحمد مصヤح الحشرة
 れزاバه من الΑヱمه لادヱゅボالم ゅΑرΑضد البكت

 السرΑرΑه بمدΑنる صنゅバء _الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/04/2013 م 

عبده دΑنゅ عبدالجبゅر 
ヶمΑاأد 

 れاゅن حΑنزا بヱヤヘس اانヱرΑعن ف フالكش
الرヱホد بゅلمستشれゅΑヘ الذΑن ゅバΑنヱن من امراض 
 るنΑمد ヶف)ヵرゅد )سΑد الشدゅالح ヶسヘز التنゅヰالج

 صنゅバء الΑمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/04/2013 م 

ΑحヴΑ عبゅس أحمد 
ヶصΑヤボال 

 ヴヤثرة عぼه المΑمΑالتنظヱ هΑامل الشخصヱバال
 ヶف ヶالرسم ュاヱلدゅن بΑヘظヱالم ュى التزاヱمست

 جゅمるバ صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ04/04/2013 م 

أحمد د عبده فゅضل 
ヶبΑالشع 

 るه الازمΑنヰالم れゅΑゅヘالك ュΑران الكرボال ュヤバلم
 ゅヰل ュヰرستゅمدى ممヱ هΑヱنゅه الثヤالمرح ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑاإسام 

 07/04/2013 مゅجستΑر

 ベأ؛مد عبدالرزا ヶヤلد عゅخ
ヵالجبر 

 ヶف ゅヰمゅاحكヱ صرهゅバه المΑلゅالم ゆسゅالمك
 الشرるバΑ ااسامΑه دراسه مゅボرنه

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ10/04/2013 دكت 

الバاホه بΑن المぼتمر الشバبヶ الヱ ュゅバالتجمع  بكر ΑحヴΑ عヶヤ أحمد
الΑمنヶ لإصاح ヱاثرهゅ عヴヤ ااستボرار 

السゅΑسヶ فヶ الجمヱヰرΑه الΑمنΑه 
:0991_311∝ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ10/04/2013 م 

تヱفペΑ شヱعヶ خمゅش 
ヶن اأدبعΑح 

الヱバامل المぼثرة فヶ إمكゅنるΑ تطبペΑ إدارة 
الجヱده الشゅمヤه :دراسه تطبΑボΑه  عヴヤ المぼسسه 

 ااホتصゅدΑه الΑمنΑه 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ10/04/2013 م 

 11/04/2013 مゅجستΑر الヰندسる الزراعるΑ الزراعΑ るمنヶ تュΑΑボ بバض طرベ استخاص زれΑ السمسュ  أنヱر عبده عヶヤ نعمゅن
 ヶجゅسف د نヱΑ لΑهد

ヵヱヤالص 
 れااهداءا( ュΑدボمن الΑال ヶف れش ااهداءاヱボن

 البشرΑه انمヱذجゅ (دراسه استボرائΑه تحΑヤΑヤه
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ15/04/2013 م 
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 ュسゅホ ュΑى عبدالكرヱأر
ヵرゅالنظ 

نتゅئج تجربる المخゅض فヶ مستشヶヘ السبΑバن 
لدى النسゅء الヱヤاتヶ خضバن لバمΑホ るΑヤصرΑه 

 سゅبボه 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ15/04/2013 م 

ヶمΑホالر ヶヤعبده ع ュΑر  ヶئゅボヤالتヱ لゅバヘر الΑن التدبΑرنه بゅボدراسه م
 フΑه من النزΑゅホヱヤض لゅلثه من المخゅه الثヤمرحヤل

 ヶه فΑله الرحمゅطバتج عن الゅالنヱ ヶلヱاا
 ىمستشヴヘ السبΑバن ヱالثヱره بمدΑن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15/04/2013 م 

الバاホه بΑن المヱاضΑع النظرΑه ヱالتدرゆΑ  زΑنゆ د حسΑن
 التربヵヱ فホ ヶسュ اإنجΑヤزヵ كるΑヤ التربΑه صنゅバء 

 ヶホعرا  るΑء -التربゅバه  صنピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑزΑヤاإنج 

 16/04/2013 مゅجستΑر

أمل عبدالمعز صゅلح 
ヵرΑالحم 

النشゅط الヘرنسヶ فヶ المヱانヱ ヶالجزر الΑمنΑه 
02∝9_0902ュ 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅراه التヱ16/04/2013 دكت 

تボرゆΑ ااحكュゅ فヶ احゅدΑث النبヶ عΑヤه الصاة  عΑ ヶヤحヴΑ سعد ホشゅبه
ヱالساュ لامΑ ュゅحヶ بن الحسΑن بن الゅボسュ بن 

るسن ヴفヱئر 0199د المتゅس ヶف ヶنゅالث ュسボلゅه
 ペΑボتحヱ ل _دراسهゅئل ااعمゅفضヱ ュゅااحك 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ17/04/2013 دكت 

اثر اانشطه التヱاصΑヤه عヴヤ تنمるΑ مゅヰراれ  د عヶヤ عبده غヱث
الكتゅبه لدى طヤبる المستヱى اأヱل بボسュ الピヤه 
 اانجΑヤزΑه كるΑヤ التربΑه عبس _جゅمるバ حجه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバه  صنピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 اانجΑヤزΑه

 17/04/2013 مゅجستΑر

تطΑヱر أسゅلゆΑ مدΑرヵ مدارس التュΑヤバ اأسゅسヶ  عصュゅ حسΑن ΑحヴΑ العゅبد
 فヶ الΑمن لتنمΑه الヱاء الヱطنヶ لدى التامΑذ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ18/04/2013 م 

مصطヴヘ محمヱد صゅلح 
ヶسヱد الرΑسع 

الバامه الحدΑثه ヱاثرهゅ عヴヤ ااحكュゅ فヶ الボヘه 
 اإسامヶ :دراسه فΑヰボه   مゅボرنه

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ24/04/2013 دكت 

ュد أنعΑهر سعゅف طΑأن  ヶنヰالم ュΑヤバط التΑء تخطヱض ヶف ヶنボالتヱ
 احتゅΑجれゅ سベヱ الバمل ヱسبل تطΑヱره 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ24/04/2013 م 

ゅفゅد المع ヶヤظ عヱヘمح  れゅΑヤك るبヤلدى ط ヵヱحدヱال ヶعヱى الヱمست
 التربΑه بجゅمバتヶ صنゅバء ヱعدن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ24/04/2013 م 

 ヶヤع ヴΑحΑ ءゅヘص
ヶنゅرمボال 

مستヱى مボرヱئるΑ كتゆゅ الヱ ュヱヤバعاホتる بゅلذكゅء 
الヱ ヵヱピヤالヘヤظヶ لدى تامΑذ الصフ السゅدس 

 اأسゅسヶ بゅمゅنる الゅバصمه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ25/04/2013 م 

 25/04/2013 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اإΑراداれ الΑヘホヱه ヱدヱرهゅ فヶ دعュ المヱازنه  عبده حمヱد أحمد الشΑخ
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 الゅバمه
 ヶヤع ヴΑجΑ ュسゅホ أفراح

ヵرゅالعم 
 ゅヰتホعاヱ مهΑجرヤه لΑمنΑالمرأه ال ゆゅافع ارنكヱد

 بمركز الضبط 
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ25/04/2013 م 

ュΑヤد س ュΑن عبدالكرゅصبر  حن るΑرΑرى مدホ ضバه لبΑホرバرا _الヱヤヘال
 المヱادュ_تバز الΑمن 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ28/04/2013 م 

فヶ التュΑヤバ تصヱر مボترح لترشΑد اانベゅヘ  نبΑل عبده د هرヱره
الثゅنヵヱ الヱ ュゅバزゅΑدة إنتゅجΑته فヶ الجمヱヰرΑه 

 الΑمنΑه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر  اإدارةΑجستゅ29/04/2013 م 

اصطنゅع ヱدراسる بバض مشゅبれゅヰ اادΑヱه  سمゅ عبده عبدالゅボدر زΑد
 المضゅدة لヤسرطゅن 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراه الكヱ30/04/2013 دكت 

دヱر المدرسه فヶ تバزΑز اامن الヘكرヵ لدى  بدرالدΑن حسΑن لطف ه
 طヤبる المرحるヤ الثゅنΑヱه فヶ محゅفظる صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر أصΑجستゅ30/04/2013 م 

عヶヤ عبده صゅلح حسن 
 عطΑه

سヱرゅΑ من السゅΑسه اامرΑكΑه تجゅه 
3112_3112ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ02/05/2013 م 

استخداュ أدヱاれ التバرフΑ فヶ رヱاるΑ الشΑخ  سمるΑ حسن محد اأهدل
 ヵاヱمنجΑه れسΑارن ゆتゅكヤالبحر لヱ 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑزΑヤه اانجピヤر الΑجستゅ02/05/2013 م 

فΑصل مصヤح Αゅホد د 
ヶالراع 

 ヶヘΑظヱال ゅلرضゅب ゅヰتホعاヱ هΑمΑه التنظボع الثホاヱ
 لدى أعضゅء هΑئる التدرΑس فヶ جゅمるバ صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ02/05/2013 م 

د عヶヤ حسن حسΑن 
 ホصبه

لمヤバمヶ المرحるヤ كれゅΑゅヘ إدارة الصフ الازمه 
 الثゅنΑヱه الゅバمه بمحゅفظる حجه 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اإدارةΑجستゅ02/05/2013 م 

ااختاフ فヱ ヶصل الحدΑث ヱارسゅله ヱاثره فヶ  د سΑف غゅلゆ سΑف
 ゆكت ヶه فΑヰボه فΑثΑء دراسه حدゅヰボヘال フاختا

 ヶه اإسامボヘالヱ ثΑالحد 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ04/05/2013 دكت 

شゅفヶ الΑヤバل فヶ  شرح الخمسمゅئه اるΑ التنزΑل  عبده د دبヱان صゅلح
 ヵالنجر ュسゅボال ヶامه عبد ه بن د بن ابバヤل

 るسن ヴفヱرة 288المتヱمن س ペΑボتحヱ هدراسه
 المぼمنΑن الヴ اخر المخطヱط 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ05/05/2013 م 

انتشゅر بكتΑرゅΑ الكمبヱヤΑ بゅكتر فヶ براز اأطゅヘل  فرح د عΑヱد
 ヱلحュヱ الدヱاجن فヶ محゅفظる ذمゅر 

 ヶホعرا ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ06/05/2013 م 

ヵلدゅمحه  د أحمد د الخゅبه الجビرヤه لΑدボستس:دراسه نヱر فヱدكتヶنΑسطヤه  فΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑزΑヤه اانجピヤر الΑجستゅ07/05/2013 م 
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 لヤسヤطه 
رشゅ إسمゅعΑل د 

 المتヱكل
 ヵالسكر ヴمرض ヶد فΑالحدヱ نΑتゅホزΑヘال

 ヱالسمنه3النヱع
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ08/05/2013 م 

تュΑΑボ الゅΑボسれゅ البヱΑ كΑمゅΑئΑه ヱالجسمゅنΑه لヱヤضع  مختゅر حسΑن د اأكヱع
 ヶف れゅボヤن لΑピضゅن المΑボمراهヤل ヵヱذピالت

 المنゅطペ الرΑヘΑه بمحゅفظる ذمゅر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ08/05/2013 م 

ュسا ゆلゅان عبده غヱمر  ヶن فΑΑحدヱل التゅヘاجه اأطヱت ヶالت れالمشكا
 امゅنる الゅバصمه _صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ08/05/2013 م 

 ヶヤبر عゅج ヶヤر عヰمط
ヶالزندان 

 ュΑران الكرボال ヶه فΑنゅمΑه ااΑالترب ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ08/05/2013 دكت 

ュسゅホ ن سعدゅن نعمゅعدن  ヶل فゅمバر الヱر أجΑدボلت るΑابط الشرعヱالض
 ヶه اإسامボヘء الヱض ヶف ヶمヱع الحكゅطボال

 ヶمنΑال れゅالمرتبヱ رヱن اأجヱنゅホヱ 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ08/05/2013 دكت 

لヱاحظ د عبدالمجΑد 
ゆلゅط 

 ゅΑن حركΑホゅバل المゅヘلدى اأط ヶボافヱالت ポヱヤالس
 فヶ امゅنه الゅバصمه  صنゅバء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ09/05/2013 م 

 ヶヤد عΑأحمد سع ヴمن
ヶボΑالعر 

لتحمل الجフゅヘ دراسる المぼشراれ المحصヱلΑه 
ヱعاホتゅヰ بゅلヱاسمゅتゅلヱراثΑه الجزΑئΑه لبバض 

 أصنフゅ الボمح

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ11/05/2013 م 

سبゅء عبد الرحمن عبد 
 الغنヶ عبدالجبゅر 

 るدراس るΑنヱاالكتر るمΑجرヤل るΑعゅد ااجتمゅバااب
れلانترن るΑاستطاع 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ12/05/2013 م 

 13/05/2013 مゅجستΑر الجピرافゅΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ دراسる جピرافるΑ -محمるΑ برع الطبるΑバΑ  نسュΑ د حゅتュ د
ذكرى جمΑل إسمゅعΑل 

 ュΑخ إبراهΑش 
 ゅΑرΑسΑالن るلヱدل حمバل مゅヘن اأطΑب るΑئゅالسح

عヱامل ااختطゅر ヱخصゅئص  -الΑمنΑن 
るلヱزバالم れالساا 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ15/05/2013 م 

ヵر د د المدرΑل  امΑلتحصゅب ゅヰتホعاヱ るΑااسر れراΑピالمت
 るفظゅبمح るΑسゅااس るヤالمرح るبヤلدى ط ヶالدراس

 عمران

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ15/05/2013 م 

عبد الحمΑد غゅلゆ محسن 
ヶعゅالرب 

 ヶف るΑヤالمح るطヤالس ュゅنظ ヴヤع るヤΑبボاثر ال
ュ 3119 - 3110الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ لヘヤترة 

ゅذجヱنم るحج るظヘمحت 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ16/05/2013 م 
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دراسれゅ بヱΑلヱجヱ るΑبヱΑمΑمゅΑئるΑ لمستخヤص  اسゅヰر حسن عヶヤ خΑヤل
 ゅنΑلヱرΑΑس ゆヤطحSpirulina  ر مثبطゅボضد ع

るعゅمنヤل 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ19/05/2013 دكت 

 ゆヱΑヰن مΑام ヵرゅعبد الب
 احمد 

الكるΑヤ لمضゅداれ تほثΑر الجذヱر الحرة ヱالボدرة 
 れゅنヱΑدة الحヱج ヴヤع ヵヱئل المنゅالس ヶكسد فほالت

 المنヱ るΑヱالخصヱبる عند الرجゅل الΑمنΑΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ20/05/2013 م 

لدى النسゅء الحヱامل تヱ ュΑΑボظるヘΑ الピدة الدرるΑホ  عヶヤ احمد د عヶヤ اأسد
 المترافペ مع تسمュ الحمل

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ20/05/2013 م 

عبゅس مسعد عヶヤ احمد 
 عبゅد

اتجゅهれゅ الゅΑボداれ اادارるΑ نحヱ ادارة 
 るΑヤزارة الداخヱ ヴヤع るلゅح るدراس(れゅاازم

るصمゅバال るنゅام ヶف るΑمنΑال 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ21/05/2013 م 

 ュΑعبد الرح ペعبد الح
 ヶزلゅالب 

 フصヤل るΑااسام るΑالترب ゆكت るヤاسئ ュΑヱボت
 るΑرヱヰالحم ヶف ヶسゅااس ュΑヤバبع من التゅالس

るΑكヱヤالس フء ااهداヱض ヶف るΑمنΑال 

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

 23/05/2013 مゅجستΑر

 ヶヤء عبده لطف عゅأسم
 صبゅر 

اثر استخداュ اانشطる ااثرائるΑ فヶ تدرΑس 
ااحゅΑء عヴヤ تنمるΑ الذكゅء الヱجدانヱ ヶااتجゅه 
 ヵヱنゅل الثヱاا フالص るبヤدة لدى طゅالم ヱنح

 るصمゅバال るنゅمほء -بゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ23/05/2013 م 

مرゅホة الヱصヱل الヴ فュヰ مゅバنヶ مゅΑバر الヱボバل  عبد ه صゅلح سعد صボره
فヶ عュヤ ااصヱل تゅلフΑ صゅرュ الدΑن داヱد بن 

هـ( ∼012 - 921المヰدヵ)الゅヰدヵ بن احمد بن 
 るΑゅヰن ヴء حتゅتヘااست るΑمن بدل ペΑボتحヱ るدراس

 المخطヱط

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ26/05/2013 م 

ヱتュΑΑボ تحضΑر ヱدراسる طヱ るΑヘΑحرارゅΑ  るΑسمΑن مسعد سعΑد جمΑل 
 るΑヱΑالح るΑヱض اادバط بゅارتب ヶجヱلヱΑب

るヘヤمخت るΑزヤف れゅنヱΑゅب 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراه الكヱ26/05/2013 دكت 

عدلΑه احمد د عبد 
 الجبゅر 

 ヵالحرارヱ زヘالمح ヶئゅالم ヶئヱل الضΑヤالتح
れداΑالمبヱ るΑجΑالنس れゅピض الصبバلب 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑر الكΑجستゅ28/05/2013 م 

تボدΑر بバض امΑنれゅ الكゅتΑكヱل بゅستخداュ جゅヰز  فゅتن حمΑد عبد ه ثゅمر
るΑسجヘالبن ベヱفヱ るΑالمرئ るバااش 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑر الكΑجستゅ30/05/2013 م 
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سحر ثゅبれ عبده نعمゅن 
ヶمΑالحك 

الボصΑرة لد صヱرة المرأة فヶ الボصص 
ヵاヱمنجΑه れارنسヱ ヶلヱعبدال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ30/05/2013 م 

دراسる  -رヱاるΑ لゆ الボضるΑ لجراهュゅ جرΑن  غゅده د عبده بゅسامه
るΑヤΑヤتحヱ るΑدボن 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ30/05/2013 م 

عبΑر احمد عヶヤ عبد 
 الدائュ سゅΑヘن

 れゅبゅإصゅب るتホعاヱ ヶعل سゅヘن التΑتヱبر
 ュراヱاأヱ るΑヱΑالح れااختااヱ るΑمヱالجرث

るثΑالخب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ03/06/2013 م 

ارتبゅط اضداد الكゅردヱΑلΑبΑن مع متازمる اضداد  خدΑجه د دبヱان احمد
 れゅضヰء المجゅن النسΑب るΑرヱヘسヘن الヱالده

 بمدΑنه 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03/06/2013 م 

مدى تنΑヘذ اانشطる الصるΑヘ المتضمنる فヶ كتゆ   اشヱاΑ ベحΑ ヶحヶ العヱش
 ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمن مرح るΑااسام るΑالترب 

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

 03/06/2013 مゅجستΑر

مختゅر د عبد الヵヱボ عبد 
 العزΑز 

 るهمヱصد المتゅボالم-ゅヰبゅأسب- フΑرバالت ベطر
ゅヰΑヤع-ゅヰتΑحج 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ05/06/2013 م 

تュΑヱボ اختبゅراれ الるピヤ الバربるΑ لヤمرحるヤ الثゅنΑヱه  د محسن عヶヤ أبヱ جعΑل 
الゅバمる فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ لゅバヤمΑن الدراسΑΑن 

(3101/3112 れراゅر ااختبΑΑゅバء مヱض ヶف)ュ
 الجΑدة

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

 05/06/2013 مゅجستΑر

جゅヰΑن د معΑض 
ヶعΑالسر 

 ヶف ヶمΑخ التنظゅلمنゅب ゅヰتホعاヱ るΑヤΑヱدة التحゅΑボال
 جゅمるバ صنゅバء-كれゅΑヤ التربΑه

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ06/06/2013 م 

 ヶヤد عΑبشرى د سع
 ヶلヱヤヰالب 

ضヱピط الバمل ヱعاホتゅヰ بゅلヱاء التنظΑمヶ لدى 
 るنゅام ヶف るΑヱنゅالثるヤمدراءمدارس المرح

ヶمヱحك(るصمゅバال-)صゅخ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ06/06/2013 م 

عヶヤ عبد ه د د 
 عزヱان 

 るΑعゅااجتمヱ るΑسゅΑة السゅΑالح ヶء فゅمヤバر الヱد
 ュ(3∝09-0902هـ/0223-∝022فヶ الΑمن)

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅراه التヱ10/0613 دكت 

 ヵدゅن محسن احمد محسن بΑمヤان المسヱفكر ااخ ヶاطنه فヱالمヱ لهヱالد ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه ااداヘسヤヘر الΑجستゅ12/06/2013 م 
عΑゅدة ゅホسュ مثنヴ فゅضل 

 ヵرホالز 
 れゅمكتبヱ ヶطنヱال フمتحヤل ヵطرヘث الヱヤالت
 るانشطヱ ءゅバصن ヶف るΑخΑرゅالت れゅطヱالمخط

ゅヰل ヵヱΑل الحヤالتح 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ13/06/2013 م 

 13/06/2013 مゅجستΑر ااداره ヱالتخطΑط التربヵヱ  صنゅバء -التربるΑ  سヱバدヵالمنゅخ التنظΑمヱ ヶعاホته بゅلرضゅ الヱظヶヘΑ لدى جヱاهر بنれ صボر زΑد د 
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مヤバمヱ ヶمヤバمれゅ مぼسسれゅ ذヵヱ ااحتゅΑجれゅ  بن بكران 
 الخゅصる بمدΑنる الرゅΑض

فضل ه عبد الرازベ د 
 ホطران 

 ヶف るΑبゅالخط ヴالبن れゅسم ヶف ュΑرآن الكرボال
 ضヱء عュヤ لるピ النص

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ15/06/2013 دكت 

 ヶرثゅد الح ヶヤره عΑد  امゅد الحصバاكه بヱヘض الバلب ヵطرヘن الヘバالت
るΑطرヘال ュヱالسمヱ れゅمΑج اانزゅنتゅب ゅヰتホعاヱ 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ15/06/2013 م 

عبد الساュ احمد د 
 ホطران 

 るΑالترب ゆتゅلمك ヶمΑكل التنظΑヰヤترح لボر مヱتص
 ュالحك ヱمن نحΑال るجヱء تヱض ヶف れゅΑرΑلمدゅب

れゅΑاسع الصاحヱ ヶヤالمح 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ17/06/2013 م 

ابتسュゅ داヱد نゅجヶ احمد 
 الボصΑر 

 19/06/2013 دكتヱراه الるピヤ اانجΑヤزるΑ الΑ  れゅピヤمنヶ دراسる نسるΑヱ لثاثるΑ نجゆΑ محヱヘظ ヱمΑرمゅر

 ヶヤسمه د احمد عゅب
ヶشゅΑالر 

ゅΑرΑد بكتヱجヱ عن フالكشListeria 
Monocytogenes るلسام るΑذビاا ヶف

 الピذاء فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ20/06/2013 م 

 ヶحΑ ヶحΑ ل دゅجم
 ヶمΑالح 

اثر سゅΑسれゅ ادارة المヱارد البشرるΑ فヶ اداء 
 るΑرヱヰالجم ヶف れزاراヱن الΑヱاヱد ヶن فΑヘظヱالم

 るΑمنΑال 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ22/06/2013 م 

عبد الرحمن عبد ه عبد 
 ヶهر الصاحゅボال 

 るΑヘΑك ヴر لاهتداءال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 

(れ ヵدバران الصヰ8∼9ب ゆゅل كتヱمن ا )هـ
 دراسヱ るتحペΑボ-الزكゅه الヴ نるΑゅヰ كتゆゅ النكゅح 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ22/06/2013 دكت 

 ヱأب ヶردانヱال ヴヘمصط
 ヶمرع ヶطゅالمع 

)ヶانΑالك ゆΑنج れゅΑاヱر ヶف るΑء الشخصゅبن( ヵمصر  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ22/06/2013 م 

 ヶヤن عΑصر حسゅاحمد ن
 ヶالعنس 

るΑاثر るدراس るمΑدボال ゆترΑ るنΑمد ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ26/06/2013 م 

دراسる اホتصゅدるΑ لتسペΑヱ المゅنجヱ فヶ  احمد د عヶヤ د مヘتゅح
 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ دراسる حゅلる محゅفظる الحدΑدة

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ26/06/2013 م 

دراسる فヶ الヘكر الحركる الحヱثるΑ فヶ الΑمن  أحاュ احمد حسΑن الΑボزل 
るΑسゅΑالس るرسゅالممヱ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ29/06/2013 م 

 30/06/2013 مゅجستΑر عュヤ ااجتمゅع ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ دヱر ااحزاゆ فヶ التنشئる السゅΑسるΑ لヤشبゆゅخゅلد عヶヤ عبد العزΑز عبد 
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ュسゅホ ベالراز 
عزΑز عبد البヶホゅ اΑヱس 

 ヵرヱاحمد الغ 
 るΑاثر るن( دراسΑتΑゅالشم( るΑربピفر الゅバالم

るΑホراビヱاثن 
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ01/07/2013 م 

فتحΑه عبد العظュΑ مボبل 
 سعΑد

 るΑجΑاسترات ュاثر استخدا ヶف ヶنヱゅバالت ュヤバالت
 れゅلبゅلدى ط るΑضヱرバال れراゅヰالم ゆゅاكتس
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヵヱنゅالث ヶن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 

 01/07/2013 مゅجستΑر

 -الزΑدヱ るΑالسるΑヘヤ اسس ااتヱ ベゅヘااختاフ بΑن  خゅلد سゅلュ حمΑد عمر د
るرنゅボم るヤΑヤتح るدراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ07/2013//02 دكت 

ュاحمد ااخر ヶヤصر عゅع  نゅطボاصاح ال るΑجΑاسترات ヶذ فΑヘالتن ュدボت ュΑヱボت
 الصحヶ فヶ الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع  الط ゆراه طヱ2013//02/07 دكت 

 ュاحمد حزا るطمゅف
 ヶغゅΑالس 

اختゅΑراれ اامュゅ المボبヶヤ الるΑヰボヘ فヶ كتゅبる المنゅر 
るرنゅボم るر دراسゅالبحر الزخ ヴヤر عゅالمخت ヶف 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ03/07/2013 دكت 

ヶبΑطボصر الゅن ヶحΑ لحゅص  ゅة سبゅنボب るΑربバال るピヤال ュΑヤバمج تゅبرن ュΑヱボت
 るヤسع من مرحゅالت フذ الصΑلتام るΑمΑヤバالت

 التュΑヤバ ااسゅسヶ بほمゅنる الゅバصمる صنゅバء

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

 03/07/2013 مゅجستΑر

اانجΑヤزるΑ التجゅرるΑ النتازمれゅ الヘヤظるΑ فヶ  ابتسュゅ عヶヤ د العمゅد 
 るΑربバال るピヤال ヶف ゅヰباتゅボمヱ-  من るلゅح るدراس

るر الترجمヱمنظ 

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ04/07/2013 م 

ヶحΑالسر ヶحΑ ن دΑى  حنヱالمست るبヤن طゅボى اتヱمست ュسホ الرابع
 るΑالترب るΑヤء بكゅΑمΑالك-  れراゅヰمヤء لゅバصن

 ゅボفヱ ءゅΑمΑس الكΑلتدر るالازم るΑالمختبر
)ヵسترゅع مヱر)مشرヱمج المطゅبرنヤل 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ06/07/2013 م 

بΑن مرضヴ مバدل انتشゅر فΑرヱس الكبد جヶ  إسمゅعΑل د سعد الدبΑس 
 るنΑمد ヶء فゅافراد اصحヱ المزمن ヵالكبد ゆゅヰالت

 صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ06/07/2013 م 

انتصゅر عヶヤ عبد ربه 
ヶضゅボف ه الΑض 

 ヴヤع ヶدنバالمヱ ヵヱضバد الΑر التسمΑثほت ュΑΑボت
るΑمゅالذرة الش れゅنب ヱنمヱ るاص التربヱض خバب 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر ااراضΑجستゅ06/07/2013 م 

ヶد حسن د المرانΑلヱ  س الكبدヱرΑخمج فC + B  زヱバس الヱرΑفヱ
 れゅΑヘالمستش ヶف るفゅل النظゅن عمΑب ヶعゅالمن

 بمدΑنる صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ06/07/2013 م 
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عبد المポヤ د ヱΑسف 
ヵعبد 

اامュゅ احمد بن ابراهヱ ュΑدヱره فヶ الボرن 
 ヶボΑ2∼∼0/  11∼0 -هـ 0∝9/  9181اافرュ 

ヶلゅمヱه  صΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ07/07/2013 م 

عゅΑヤ عبد ه حسن حسن 
 المختゅر 

 れゅمヱヤバدر المゅمص るرسヰلمركز فゅب るΑنヱاالكتر
るΑمΑヱボت るدراس れゅمヱヤバمヤل ヶطنヱال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ07/07/2013 م 

التゅرΑخヱ るΑاثرة عヴヤ التヱثペΑ المバمゅرヵ لヤمゅバلュ  فヰد فرحゅن د عبده
 ゅヰΑヤظ عゅヘالح れゅΑヤمع نجد  -عمゅج るلゅح るدراس

 ヶعゅالحم- ゆا 

ヶمنΑ るندسヰال るΑرゅمバالم るندسヰر الΑجستゅ07/07/2013 م 

Αنبヶピ تضمΑنゅヰ فヶ الュΑボ ااجتمゅعるΑ التヶ  بثΑنه عبد ه عヶヤ هدゅΑن 
 るヤلمرحゅب るΑااسام るΑالترب ゆى كتヱمحت

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث 

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

 07/07/2013 مゅجستΑر

امΑن د احمد سعΑد 
 سنبل 

 ュΑهゅヘخرائط الم ュاثر استخدا ヶل فΑالتحص ヴヤع
 ゅهヱنح れゅهゅااتجヱ れゅΑضゅΑالر ヶف れゅΑضゅΑالر

 るنゅمほب ヵヱنゅل الثヱاا フالص ゆلدى طا
るصمゅバال 

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

 07/07/2013 مゅجستΑر

لΑΑبゅ د مゅホ ゆヱΑヰئد 
ゅنΑص 

 れゅنヱهرم れゅΑヱمست ュΑΑボامل تヱعヱ ثرゅالتك
 れゅΑمنΑء الゅالنس ヶف ゆاボرة اإستヱخط

ヶضΑس المبΑلتكゅب れゅبゅالمص 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ07/07/2013 م 

ゅفゅدد عبد ه المع ュΑرآن الكرボال ヶالخمس ف れゅΑヤظ الكヘح ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ08/07/2013 م 
 ヶヤامل د حسن ع

 الخزان 
اأبゅバد الرヱحるΑ فヶ شバر احمد ابن عヱヤان 

 دراسる مゅボرنヱ- るاندرヱمゅفΑل 
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ08/07/2013 م 

 ヴسΑمر عゅف عΑس  れゅΑヱلヱا ゆΑترت ヶف るΑمنΑال フالصح ヱدر
 るΑسゅΑالس ゅΑゅشボه الゅر تجヱヰالجم-  るΑヤΑヤتح るدراس

るΑدانΑمヱ 

 ヶホعرا ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ09/07/2013 م 

غゅدة د مヱسヴ خΑヤل 
 ااسطل 

ردراسる فヶ الヱراثヱ るالبΑئる لرヱاれゅΑ رΑتشゅرد 
れΑرا 

ヶنΑسطヤف  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ13/07/2013 دكت 

د Αحヶ احمد د 
ヶمゅالش 

 るΑヱر النبゅشرح ااخب ヶف るΑار المضヱاان ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ14/07/2013 م 

ヶヤعبد ه د احمد ع  るヤالمرح るبヤمدى تمكن ط るΑヱヰلجمゅب るΑヱنゅالث
るΑراءة اابداعボال れراゅヰمن م 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 

 17/07/2013 مゅجستΑر

 ュΑحسن د حسن إبراه  ヶه لحبل النبΑتゅة النبゅΑالح ヴبن るΑرΑمد ゆΑバشヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ20/07/2013 دكت 
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 るΑمنΑال るΑرヱヰء الجمゅバصن るفظゅمطر مح
ヶلمゅバال ヶرافピالج ゅヰطゅإرتبヱ 

مدى إسュゅヰ مヤバمヶ الボرآن الكرヱ ュΑعヱヤمる فヶ  فヰمヶ مヰدヵ عヶヤ د
 るبヤده لدى طゅالم ヱنح るΑبゅجΑاإ れゅهゅااتج るΑتنم

 るヤالمرحるصمゅバال るنゅام ヶف るΑヱنゅالث 

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

 23/07/2013 مゅجستΑر

فゅعるΑヤ طرるボΑ التュヤバ التヱゅバنヶ فヶ اكتسゆゅ طヤبる  حسΑن عヶヤ احسن مボحط
المرحるヤ الثゅنるΑヱ مゅヰراれ الボراءة النホゅدة 

 بمحゅفظる صنゅバء

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

 27/07/2013 مゅجستΑر

عبد الرحمن د عبده 
ヶدسボاحمد ال 

 るヤالمرح ヶف るΑااسام るΑالترب ゆمدى تضمن كت
 るΑرヱヰالجم ヶف るΑعゅااجتم れمشكاヤل るΑヱنゅالث

るΑمنΑال 

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

 28/07/2013 مゅجستΑر

امΑن صゅلح د حسΑن 
 جゅر ه

 るΑءة اادارゅヘلكゅب ゅヰتホعاヱ れホヱادارة ال るرسゅمم
 るنゅمほب るΑヱنゅالث るヤمدارس المرح ヵرΑلدى مد

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るصمゅバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ30/07/2013 م 

 ヶヤΑد احمد الغΑداحمد ز  ヶف るΑنヱاادارة االكتر ペΑتطب れゅبヱバص
مぼسسれゅ التュΑヤバ الゅバلヶ )جゅمるバ صنゅバء 

)ゅذجヱنم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ30/07/2013 م 

أسمゅء صゅلح احمد مسヘر 
ヵمدゅالغ ゆΑホالر 

 るΑヤΑヱدة التحゅΑボال るホلدى عا ヵابداع اادارゅب
 ヶف るحゅالب るバمゅن بجΑΑمΑدゅاأك ュゅسホء ااゅسぼر

るΑدヱバالس 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 اادارهΑجستゅ31/07/2013 م 

د عبده نゅجヶ سΑف 
 ヶالشرعب 

 るピヤال ヶمヤバاداء م ュΑヱボء تヱض ヶف るΑربバال
 るبヤس الطΑلتدر るالازم るΑمΑヤバالت れゅΑゅヘالك
 ュΑヤバرة من التΑاأخ るボヤالح ヶن فΑبヱهヱالم

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس 

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

 03/0/8/2013 مゅجستΑر

نطرるΑ الΑヘض ヱتほثΑرهゅ فヶ المバرفる عندابن  إبراهュΑ د حسΑن الヱجره 
ゅنΑس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه ااداヘسヤヘر الΑجستゅ04/08/2013 م 

عヶヤ بن سゅلュ بن حسΑن 
 ال مطΑر

 ヶتピس لΑلتدر ヶاآل ゆسゅالح ュاثر استخدا
 るسطヱالمت るヤذ المرحΑل تامΑتحص ヶلدة فゅالخ

るΑدヱバالس るΑربバال るكヤلممゅب 

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 

 13/08/2013 مゅجستΑر

 18/08/2013 مゅجستΑر ااداره ヱالتخطΑط التربヵヱ  صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶاتجゅهれゅ الゅΑボداれ اأكゅدΑمるΑ بجゅمるバ صنゅバء سΑヰر نゅجヶ حسΑن 
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 ヵااغبر  ュヰكヱヤبس ゅヰتホعاヱ ヶمΑر التنظΑΑピالت ヱنح
 ヵدゅΑボال 

فΑゅزه احمد د حسΑن 
 الΑボヘه 

إستراتΑجれゅΑ إدارة الصراع التنظΑمヶ لدى 
المدΑرΑن ヱعاホتゅヰ بゅلヱاء التنظΑمヶ لدى 

 るنゅمほبるΑمヱالحك るΑヱنゅلمدارس الثゅن بΑمヤバالم
 るصمゅバء -الゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ18/08/2013 م 

 ゆلゅاحمد د غ ュتゅح
 فرحゅن

 れعاゅヘالت ヶف フヱذボالم ヶلتشظ るΑنظر るدراس
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ر الΑجستゅ21/08/2013 م 

دراسヱ るتحペΑボ فتヵヱゅ اأشخر الحدΑثるΑ مع  Αحヶ د عبده سΑヤمゅن
ゅヰمن خال るΑصدゅボم るΑثΑحد るΑلヱأص るدراس 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ22/08/2013 م 

سゅΑヘن عヶヤ محسن 
 عبده

درجる اتゅボن مヤバمヶ عュヱヤ الصフ التゅسع 
 れراゅヰبم るتホعاヱ ヶر اابداعΑكヘالت れراゅヰلم

ュذهΑلدى تام ヶر اابداعΑكヘالت 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ22/08/2013 م 

دعطゅه عبده 
ヵرΑالحد 

تュΑヱボ محتヱى كتゆゅ الボراءة لヤصフ الثゅلث 
المتヱسط بゅلممヤكる الバربるΑ السヱバدるΑ فヶ ضヱء 

 ااصゅلヱ るالمゅバصره

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 

 22/08/2013 مゅجستΑر

سعΑد صゅلح عبد ه ال 
ヵمدゅمدهش الغ 

الصれゅヘ الشخصヱ るΑالكれゅΑゅヘ المバنるΑ لرぼسゅء 
 ゅヰتホعاヱ るحゅلبゅب ヵヱالترب フااشرا ュゅسホا

 بゅاداء

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ22/08/2013 م 

طゅلع دخΑل ه نゅهر 
ヶنمゅالغ 

 るرسゅممヱ るΑاهم るدرج るΑاإدار れゅΑゅヘالك
 ヵヱذ ュΑヤバبرامج ت ヶمヤバلم るالازم るΑヘالص

 ااحتゅΑجれゅ الخゅصる فヶ محゅفظる جدة

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ27/08/2013 م 

د عبد الヱهゆゅ حمヱد 
 ヶمΑعبده الحك 

 ゅΑرΑط خمج البكتゅى ارتبヱلمستゅه بΑابヱالب るΑヱヤالم
ゆ نΑمゅتΑヘل ヶヤ03المص 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/08/2013 م 

فヰد حمヱد صゅلح حسن 
 العمゅر 

تュΑヱボ برنゅمج تدرゆΑ مدΑرヱヱ ヵكاء مدارس 
التュΑヤバ الュゅバ من ヱجるヰ نظر المتدربΑن 

 るصمゅバال るنゅام ヶن فΑالمدربヱ るΑرヱヰالجم
るΑمنΑال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ28/08/2013 م 

عمゅر صゅلح حزاュ نゅصر 
 عرجゅش 

 るΑط التربゅنمほب ゅヰتホعاヱ لゅヘاأط るلゅهرة عمゅظ
 るصمゅバال るنゅمほب るΑء -اأسرゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ29/08/2013 م 
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عبده عبدربه عثمゅن 
 ヶヘヤالع 

دヱر النشゅط الヵヱピヤ فヶ تバزΑز ュΑホ الヱاء 
 るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط ヶطنヱال-  るΑヱヰلجمゅب

 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 

 01/09/2013 مゅجستΑر

نسュΑ إبراهュΑ إسمゅعΑل 
ヶالكحان  

 ヶف るΑنص るدراس ュΑرآن الكرボال ヶل فヱدバال
 سヱرة البボرة

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ01/09/2013 م 

ابتسュゅ حسن د احمد 
 ヶالكحان 

التヱجる الدΑنヱ ヶعاホته بゅلنضج النヘسヶ لدى 
ヶバمゅالج ゆゅالشب 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ01/09/2013 م 

 ヶヤن احمد عΑعاى حس
ヶمゅالش 

مدى تطبペΑ تヱصれゅΑ رسゅئل المゅجستΑر 
 るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ درة منゅالص-  るΑヤك

 るΑنظر  -الترب るヰجヱ ء منゅバصن るバمゅج
るΑمΑヤバالت れゅسسぼالم ヶلヱمسئ 

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

 03/09/2013 مゅجستΑر

فゅバلるΑ نمヱذج التュヤバ من أجل ااستخداュ فヶ  شجゅع مボبل عヶヤ مヘرح
 るヤالمرح るبヤلدى ط るئゅΑزΑヘال るرفバالم るΑتنم

 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03/09/2013 م 

محسن سゅΑヘن د ヱجΑه 
 الدΑن

 るتホعاヱ るطヤالسヱ るΑلヱن المسءΑازن بヱع التホاヱ
 بゅاداء لدى إدارヶΑ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ04/09/2013 م 

رゅΑض احمد د صゅلح 
 ヶلゅヰボال 

 ヴヤترح عボمج مゅبرن るΑلゅバف れراゅヰالم るΑتنم
 ュΑヤバرة من التΑااخ るボヤذ الحΑلدى تام るΑヱالنح

 ااسゅسヶ بمحゅفظる عمران

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

 05/09/2013 مゅجستΑر

عنتر سΑف نゅجヶ د 
 فゅضل 

 るΑجΑاسترات ュاثر استخدا ヶف ヶنヱゅバالت ュヤバالت
تحصΑل طヤبる الصフ اأヱل الثゅنヵヱ لمボرر 

 るصمゅバال るنゅمほب 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 

 05/09/2013 مゅجستΑر

تュΑΑボ تほثΑر زれΑ النュΑ فヶ شゅヘء الجرヱح فヶ  صヱヘان عヶヤ د صゅلح
ゆاأران 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ07/09/2013 م 

دراسる مゅボرنる لヤثほثΑر المضゅد المΑكرヱبヶ لヤحبる  مجدヵ عヶヤ احمد الصمゅط
 れداゅض المضバبヱ ヶمنΑسل الバالヱ داءヱالس
るلヱزバالم ゅΑرΑض البكتバلب るΑسゅΑボال るΑبヱكرΑالم 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ07/09/2013 م 

د عبد الرحمن د 
 ヶانヱالخ 

دراسる مゅボرنる لヤتほثΑر المضゅد المΑكرヱبヶ لバسل 
 ヶعゅسل الصنバالヱ ヶمنΑالسدر ال

 ゅΑرΑبكت ヶسسن فΑمヱنكゅヘالヱ フكاΑكسヱاأمヱ

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ07/09/2013 م 
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 الستフゅ المヱゅボمる لヤمΑثΑسΑヤΑن
عبد الヱهゆゅ شعان 

 حسΑن 
 れراゅヰء مヱض ヶراءه فボال ゆى كتヱمحت ュΑヱボت

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るΑヱنゅالث るヤمرحヤاابداع ل 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن

るΑربバال 
 08/09/2013 مゅجستΑر

دراسる مゅボرنる بΑن الحنヱ ゅالバسل الΑمنヱ ヶبバض  د هゅشュ احمد زبゅره 
 ゅΑرΑض البكتバلب るΑسゅΑボال ヵرΑالبكت れداゅالمض

 るلヱزバالم 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ08/09/2013 م 

نヱرا عヶヤ إسمゅعΑل خヤف 
 ه

الكヰربゅئヶ لاビشるΑ دراسる الれゅΑ اانتゅボل 
( ゆمن مرك るボΑホالرInS( ゆمركヱ )In2S3) 

ヶنΑسطヤف ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ09/09/2013 م 

 ヶاضヱد د الع ュゅعص  ュΑヤバالت れゅΑنボلت ュヱヤバدة الゅم ヶمヤバم ュمدى استخدا
( フヱヘصヤل ュヰسΑتدر ヶ9.8ف るヤمن المرح )

 るصمゅバال るنゅبمدارس ام るΑسゅء -ااسゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ09/09/2013 م 

عبد الحΑヘظ مゆヱΑヰ د 
 ヵان الجبزボع 

اانتشゅر المصヶヤ لحمヴ الضنポ بمدΑنる حرض 
-  るحج るفظゅمن -محΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ09/09/2013 م 

 ヵالعزعز ヶヤبل عボال مヱن  ゆط ヶف るدمボالم るΑالصح れゅى الخدمヱمست ュΑΑボت
 اأسنゅن 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16/09/2013 م 

احمد عヶヤ صゅلح د 
 فボعس 

 るعヱر من مجمヱبخط الزب るΑش خشبヱボن
 ヶطنヱال フالمتح- ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ17/09/2013 م 

عبد ه بن د بن حمد 
 ヶعرب ュحホ 

 るكヤلمゅب るمطゅص るفظゅمح ヶف るالمسن るئヘال
 ュヰمشكاتヱ ュヰئصゅخص るΑدヱバالس るΑربバال

ュヰتゅجゅΑاحتヱ 

ヵدヱバه  سΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ18/09/2013 م 

 ヶجゅن ヶヤى احمد عヱار
 عΑボل 

مضゅداれ برヱتΑن السترヱΑلΑن ヱعゅمل 
الرヱمゅتΑزュ فヶ اヱسゅط النسゅء فベヱ سن الثاثΑن 

 فヶ محゅفظ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18/09/2013 م 

نبヤΑه عヶヤ إسمゅعΑل 
 المتヱكل 

 18/09/2013 دكتヱراه الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ الجヱヰد الباるΑビ لゅΑピヤث

خΑヤل عبد الرازベ سعΑد 
 ヶヤااكح 

ضヱابط تسبゆΑ ااحكュゅ الボضゅئるΑ فヶ المسゅئل 
 るΑرゅالتجヱ るنΑالمد- 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19/09/2013 م 

نجا احمد عبد ه عبد 
 ヵالرحمن العزعز 

ااضطرابれゅ السヱヤكるΑ لدى ااطゅヘل 
ゅاحدهم ヱن اΑالدヱن من كا الΑمヱالمحر 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ19/09/2013 م 

ヶف احمد احمد الزافنΑゅض  شバب ュاثر استخدا れحل المشكا れゅΑجΑاستراتヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅرمنΑجستゅ21/09/2013 م 
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 ュΑヤバسع من التゅالت フالص るبヤل طΑتحص ヶف
れゅΑضゅΑالر ヶعمران ف るفظゅبمح ヶسゅااس 

 れゅΑضゅΑالر 

عبد الكرュΑ احمد جدبゅن 
 ヶヤع 

 るΑボヘل الヱاص ヶف ヵالمز ゆゅكت ゆلゅط ヶاب ュゅلام
 れ( نヱرゅن بن هΑبن الحس ヴΑحΑ√39 / هـ

0132 るΑゅヰن ヴع الゅالجم フالخا ゆゅمن ب )ュ
 るحゅاابヱ الحضر ヶف フالخا ゆゅب ゆゅالكت- 

ペΑボتحヱ るدراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ25/09/2013 دكت 

مゅヘهュΑ التربるΑ السكゅنるΑ فヶ كتゆ محヱ اامるΑ  عヶヤ عبゅس عゅمر احمد
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶر فゅالكب ュΑヤバتヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 28/09/2013 مゅجستΑر

حسنゅء سعΑدغヶヤ د 
ヵرΑالحم 

هゅمれヤ فヶ دراسる تحるΑヤΑヤ لشخصるΑ البطل 
)れヤمゅر )هΑرة لشكسبΑヰالش るΑالمسرح 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ30/09/2013 م 

مطヰر عبدالمポヤ د 
 ヶالغرس 

دراسヱ るتحペΑボ بゆゅ اأخبゅر ヱبゆゅ اأفゅバل 
 ヶل الヱصヱة الゅホمر ゆゅع من كتゅااجم ゆゅبヱ

 فュヰ مゅバنヶ مゅΑバر الヱボバل

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ02/10/2013 م 

 ゆلゅفؤاد د احمد غ  るدراس( ヶヘΑظヱااداء الヱ るΑمΑامل التنظヱバال
 ヶف るراداىΑاا るمゅバال れゅسسぼمヤل るΑدانΑم

 るΑمنΑال るΑرヱヰ3100 - 3101الجمュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ02/10/2013 م 

ゆلゅعبده غ ヶجゅن ゆΑن  نجΑヤمゅバاداء الヱ ヶヘΑظヱال フΑصヱالت-  るدراس
 るنΑمΑال るΑرヱヰالجم るΑالمدن るزارة الخدمヱ るلゅح

0998 - 3100ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ02/10/2013 م 

صゅヘء حسن احمد سعد 
 ヶヤالجب 

 るΑتنم ヶف るΑرفバالخرائط الم るΑجΑاثر استرات
مゅヰراれ الボراءة النゅفذة لدى تヤمΑذ الصフ الثゅمن 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅااس ュΑヤバمن الت 

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

 03/10/2013 مゅجستΑر

حヘصه مヱلヱد مراد 
 ヵヱالرا 

 れماゅバالم ヶاثره فヱ ュاإسا ヶط فΑسボع التΑب
دراسる عمるΑヤ لヱاホع البنポヱ  -المゅلるΑ المゅバصر 

 اإسامるΑ فヶ الΑمن 

 ヶホه  عراΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ03/10/2013 دكت 

 ヶحΑ احمد ヶヤن عΑام  ヶربバال ヱالنح ヶف フهرة الكゅظ ヶف ゅヰتゅボΑتطبヱ
ュΑرآن الكرボال 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ03/10/2013 م 

 ヵشدゅسعد الح ヶヤبكنز فضل عヱر هバش ヶف ヶنΑجه الدヱالت ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ05/10/2013 م 
 ゆلゅل غΑعゅدعبده إسم  るء الخدمゅاثن ゆΑمج التدرゅبرن るΑبヤمدى تヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅرمنΑجستゅ05/10/2013 م 
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(フヱヘصヤل ュΑرآن الكرボال ヶمヤバم れゅجゅΑ9احت√ )
 من مرحるヤ التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ محゅفظる صنゅバء

るΑاإسام 

ヱااشゅرد الزراعヶ دراسる الバاるホ بΑن البحヱث  د د Αحヶ دヱس 
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ06/10/2013 م 

فΑرヱز عبد الヤطΑف ضΑف 
 ه 

 ヵردゅس هゅمヱت れゅΑاヱر ヶالمجتمع فヱ نゅاإنس
 ヶلヱد عبدالヱ- るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ06/10/2013 دكت 

 ヵヱヤع ヶヤد ع ュسゅب
 السゅボف 

 るحج るمحط ヶف るΑجヱلヱΑءة المراحل البゅヘك ュΑΑボت
 フة الصرゅΑمن م るΑヱضバاد الヱالم るازال ヶف

ヶالصح 

ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ08/10/2013 م 

 ヵヱゅرع السمゅر د فΑمن  れゅبゅاانتخ ヴヤع るبゅホن الرヱنゅボال ヶف るمゅバال
 ヵن المصرヱنゅボالヱ 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08/10/2013 م 

خゅلد احمد نゅصر العゅل 
 ヶدمボال 

سمれゅ السامる الكΑمゅΑئるΑ لヤحュヱ الدヱاجن 
 الطゅزجヱ るالمجمدة

ヶمنΑ るه  الزراعΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ09/10/2013 م 

نゅصر صゅلح احمد مسعد 
 ヶمヰالن 

 ヴヤع れゅバボالتبヱ れゅحヘヤأمراض ال ヴヤع れゅدراس
ュطゅل الطمヱمحص 

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ10/10/2013 م 

فヶ برامج ااطゅヘل مدى تضمن الثゅボفる الヤバمるΑ  عبΑر نجゆΑ انعゅホ ュئد 
るΑربバال るΑئゅضヘال れاヱنボمن ال るدمボالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ10/10/2013 م 

るطمボال ヶحΑ احمد د  ュゅバال ュΑヤバء بمدارس التゅلس اابゅاداء مج ュΑΑボت
 るΑمΑالتنظ るء الائحヱض ヶف れΑヱالمح るفظゅبمح

 ヱاامれゅヰلمجヤس اابゅء 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارهΑجستゅ10/10/2013 م 

عゅرف احمد Αゅホد 
 ヶالشرعب 

 れゅمヱヤバالم ヴヤل عヱالحص ヶثره فぼامل المヱバال
دراسる تطبるΑボΑ عヴヤ الゅボئュ  -الصحるΑヘ فヶ الΑمن 

 بゅاتصゅل 

ヶمنΑ ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ12/10/2013 م 

 ヶヤلح  عゅعبد ه ص
 ヶعΑالسب 

 るヤرة من مرحΑااخ るボヤالح るبヤط ゆゅمدى اكتس
 るالمتضمن るΑراطボمΑالد ュΑهゅヘمヤل ヶسゅااس ュΑヤバالت

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るΑطنヱال るΑالترب ゆكت ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 26/10/2013 مゅجستΑر

سمΑره احمد د نゅصر 
 ヵجرヰال 

تほثΑر عدد من الヱバامل الピذائるΑ عヴヤ ااداء 
 フヱظر れتح ヵرゅالتج ュحヤج الゅلدج ヶجゅاانت

ヵد الحرارゅヰااج 

ヶمنΑ るالزراع ヶانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ30/10/2013 م 

 ヶلヱعبد ال ヶヤع ュゅحس るΑنゅإمكヱ るΑاإسام フرゅل المصΑヱتمヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ31/10/2013 م 
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 ヶمن الحالΑال ヶف るسطヱالمتヱ رةΑピالص れゅعヱالمشر 
 ュسゅホ ى احمد دヱار

 الヘسΑل 
التピطヱ るΑاسبゆゅ  -التطュΑバ الرヱتΑنヶ لأطゅヘل 

 るΑزバالت るΑرΑمد ヶشل فヘز -الバت るفظゅمح 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ31/10/2013 م 

مصطヴヘ حسن احمد عبده 
 ヶنゅالبرك 

نمط نمヱ الرضع ヱاستخداュ مخططれゅ رصد 
 -النمヱ فヶ المراكز الصحるΑ فヶ مدΑنる صنゅバء 

 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ31/10/2013 م 

عبد الゅボدر خΑヤل د عبد 
 الغヱヘر 

الバاるホ بΑن استراتΑجれゅ تュヤバ الヱ るピヤمستヱى 
التحصΑل الヵヱピヤ لدى طاゆ الجゅمるバ 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 

 05/11/2013 مゅجستΑر

الピヤتΑن اأヱ ュالヰدフ انتゅボل مゅヰراれ الボراءة بΑن  رابعる طゅلゆ ثゅبれ عبゅدل 
 るظヱحヤر المΑثほامل التヱع-  ヴヤع るΑヤعم るدراس

 طヤبる الجゅمるバ الΑمنΑΑن

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ07/11/2013 دكت 

 ヶبΑヤد عبد ه د الك
ヶنゅヘالصع 

るرنゅボن دراسه مゅاانس ベヱボحヱ ヶمنΑع الΑالتشر ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ07/11/2013 م 

 ゆى د احمد المحجヱار
 ヵヱヤعゅب 

 るΑヤالمح るΑالتنم ヶف るΑمنΑالمراه ال るركゅمش
دراسる سヱسヱΑلヱجるΑ لヤتنمるΑ الرるΑヘΑ فヶ ثاث 

 مجتمれゅ محるΑヤ لمحゅفظる تバز

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ07/11/2013 م 

 ヶمヤحسن د احمد الس  るΑرヱヰالجم ヶف ヵرゅالتج ュلإس ヶنヱنゅボال ュゅالنظ
 るنΑمΑال- 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13/11/2013 م 

عبد العュΑヤ مゆヱΑヰ د 
 احمد 

 ポΑلشゅء بゅفヱال れゅنゅضم-  ヶف るرنゅボم るدراس
ヵالمصرヱ ヶمنΑع الΑالتشر 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ14/11/2013 م 

 ヶحΑ ء د احمدゅヘΑه
 نصゅر 

 ヴヤران عホن ااΑب るΑبゅالكت るバالراج るΑذピاثر الت
مゅヰراれ الكتゅبる لدى الطヤبる الΑمنΑΑن الدراسΑن 

 るピヤل るピلث لゅى ثヱمست るΑاجنب るピヤك るΑزΑヤاانج
るحج るバمゅج るΑالترب るΑヤك るΑزΑヤانج 

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

 14/11/2013 مゅجستΑر

 ヶボΑطه احمد الزر ヵزヱر  るهمゅمس  れゅشرك ヴال るΑرゅالتج れゅل الشركヱتح
 فヶ الゅボنヱن الΑمنヶ )دراسる مゅボرة(

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ16/11/2013 م 

بثΑنه حسن إسمゅعΑل 
 ヶحسن المحبش 

الヱاヱ るΑバホالゅバطるΑヘ فヶ رヱاホ( るΑصる مدنΑنتΑن( 
 لヤرヱائヶ تشゅرلزدΑكنز

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ17/11/2013 م 

 17/11/2013 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶمュヱヰヘ الزمن فヶ الربゅعれゅΑ اأبع لヤشゅعر تヶ . احمد امΑن ゅホئد احمد 
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 ヶالمذحج るΑدボن るدراس : れヱΑإس . أل 
عبد ه عヶヤ صゅلح صゅلح 

 ヵصبر 
ホヱضるΑ الدΑمボراطるΑ التجمع الΑمنヶ لإصاح 
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶ3118 - 0991ف ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ20/11/2013 م 

 ヶحΑ د عبد ه احمد
 خدΑف 

من فتヱゅى الバامる جゅمع الヱ ュヤバالحكュ المستゅヘد 
الバامる عبدالرحمن بن عبدالكرュΑ  -ابن زゅΑد 

 れ ヵصرボد المゅΑ098بن ز∽ ゆゅهـ من كت
 دراسヱ るتحペΑボ -الطゅヰرة إلヴ كتゆゅ النذر 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ21/11/2013 م 

 ゆΑホعبد الر ベاヱاش
 ヶボΑعبده د العر 

تュΑΑボ سرطゅن الطヱヘلヱ るالمれゅホヱバ أخذ عاج 
 ヶف ュراヱاج اأバل ヶطنヱالمركز ال ヶن فゅالسرط

 مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ12/11/2013 م 

اأمれゅヰ تجゅه مゅバرヱ フاتجゅهヱ れゅممゅرسゅΑ  れゅسΑن احمد عヶヤ صゅلح 
الرضゅعる الطبるΑバΑ المتردداれ عヴヤ المراكز 
 الصحるΑ لامヱمヱ るالطヱヘلる فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ21/11/2013 م 

صゅلح عヶヤ عبد ه 
 ヵدゅالعب 

 るΑالمدن るΑلヱادث المسئヱعن ح るΑرΑصボالت
المركبれゅ فヶ الゅボنヱن المدنヶ الΑمنヱ ヶالゅボنヱن 

ヶه اإسامボヘالヱ رنゅボالم 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ24/11/2013 م 

فヶ ااثبれゅ فヶ  -التボدΑرるΑسヤطる الゅボضヶ المدنヶ  فΑصل ゅホئد حمヱد ゅホئد 
 ヶن المدنヱنゅボال-ヶه اإسامボヘلゅب 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24/11/2013 م 

انΑسه عبد الゅヰدヵ احمد 
 ヶد الشظب 

مュヱヰヘ المجتمع المدنヶ بΑن جヱن لヱ ポヱجゅن 
) るرنゅボم るدراس ( ヱسヱر ポلゅج 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه ااداヘسヤヘراه الヱ28/11/2013 دكت 

 ヶلヱد الΑز ヶحΑ ز دヱرΑف  ヶعヱن الΑヱتك ヶف ゅرهヱدヱ るΑعゅااجتم るالتنشئ
 ヶمنΑالمجتمع ال ヶف ヶسゅΑالس-  るΑボΑتطب るدراس

 لΑバنる من طاゆ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ28/11/2013 م 

 ポرゅخ مبΑعبد االه ش
 رشΑد 

أヱضゅع المستバمراれ البرΑطゅنるΑ فヶ الصヱمゅل 
عゆボ الボضゅء عヴヤ ثヱرة الدراΑヱش فヶ الヘترة 

 √∝09 - 0931من 

ヶلゅمヱه  صΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅراه التヱ02/12/2013 دكت 

  Bااختاط المنزلヶ فヶ انتゅボل فΑرヱس الكبد  عヶヤ نゅصر د جبران 
 أبΑن -بمدΑرるΑ رصد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ04/12/2013 م 

 ュلゅعبدة ه س ヶمゅس
 ヵرゅالعم 

 るΑدボバال るلゅد الحゅمضO   るΑバΑالطب れداバالم :
الخゅمسる إلヴ الخゅمسる بΑن اأطゅヘل من سن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ04/12/2013 م 
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 الΑمن -عشرة بمدΑنる صنゅバء 
رヱضه عヶヤ حسΑن سعد 

 ホعΑش 
 ヶه اإسامボヘال ヶف るΑヤΑالتجم るالجراح-  るدراس

るرنゅボم 
ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ04/12/2013 م 

امる االه مطヰر حسΑن 
 ヶمゅالش ヶحΑ 

 ヶجه فヱء المゅصボااست るボΑطر ュاستخدا るΑلゅバف
تدرΑس الكΑمゅΑء عヴヤ تنمるΑ التヘكΑر النホゅد لدى 

るصمゅバال るنゅمほب ヵヱنゅل الثヱاأ フالص るبヤط 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ04/12/2013 م 

ヵرΑن د حرΑه حسΑلدゅخ  ュゅاأحك ヶف るΑالسن ゅΑゅطバالヱ るΑالدائل الشرع
 ヴΑحΑ るامバヤل るΑئل الشرعゅشرح المس るΑヰボヘال

 るسن ヶفヱالمت ュسゅボن بن الΑهـ من  0199بن حس
 ヶنゅالجزء الث ヴل إلヱالجزء اأ ヶح فゅالنك ゆゅب- 

ペΑボتحヱ るدراس 

ヵرヱه  سΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆااسا اادا れゅه الدراسΑراه مヱ05/12/2013 دكت 

د عبد الرحمن بن د 
 الحمد

 るΑدة التربゅر لمヱج المطヰس المنΑتدر れمشكا
 るنΑبمد るسطヱالمت るヤالمرح ヶف るΑاإسام

 الرゅΑض

ヵدヱバس  るΑء -التربゅバصن  るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑاإسام 

 11/12/2013 مゅجستΑر

إبراهュΑ اكرュ اゅΑد أنヱر 
 ヶااعظم 

 ヶد فΑالحدヱ نΑتΑرヘن ، الΑبسدヰال るنسب ュΑΑボت
 3مرضヴ السكرヵ النヱع 

 ヶホعرا るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ11/12/2013 م 

 ヶحΑ ヶヤصر عゅامل ن
 ヶالشظم 

 12/12/2013 مゅجستΑر عュヱヤ الحゅΑة الΑ ュヱヤバمنヶ تヱصフΑ طرزرمゅن تنمヱ برゅΑ فヶ الΑمن

دヱر المشرヱعれゅ الصΑピرة ヱاأصピر فヶ  جمゅل د عヶヤ مسعد 
 دراسる مΑدانるΑ -مゅバلجる البطゅلる فヶ الΑمن 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ12/12/2013 م 

 ュن ساゅد نعم るΑفتح るΑرゅل التجヘرنボال フゅض أصنバلب ペΑホر الدゅااكث ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ18/12/2013 م 
أسゅلゆΑ تヱホ ュΑヤバاعد الるピヤ اإنجΑヤزるΑ فヶ مدارس  عبد ه عヶヤ احمد احمد 

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

るΑزΑヤاانج 
 19/12/2013 مゅجستΑر

 ヵدΑゅمرادعبدة حسن الص  ヵاإدارヱ ヶلゅد المゅسヘعاج ال ヶف ュج اإساヰمن
 دراسる مゅボرنる بゅلゅボنヱن -

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ19/12/2013 دكت 

ヱالصرフ الصحヶ فヶ المぼسسれゅ المحるΑヤ لヤمゅΑه  رるΑホ د د المنصヱر 
 るΑاإدار るΑن الامركزΑب るΑمنΑال るΑرヱヰالجم

 るΑボالمرف るΑاإدار るΑالامركزヱ るΑヤالمح-  るدراس
るصمゅバال るنゅأم ヴヤع るΑボΑتطب 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ21/12/2013 م 

 02/01/2014 مゅجستΑر منゅهج ヱطرベ تدرΑس الュヱヤバ صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶالنホゅد فヶ كتゆゅ مدى تヱافر مゅヰراれ التヘكΑر سΑدة د د احمد 
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 ヶلث  الكبسゅالث フصヤل るΑزارヱال れراゅااختبヱ ءゅΑزΑヘال
ヵヱنゅالث 

سمΑه د سعΑد عبده 
 ヵرホゅالب 

المヰنヶ مュヤバ التربるΑ تュΑヱボ برنゅمج اإعداد 
 るΑالترب るΑヤبك るΑاإسام-  ヶء فゅバصن るバمゅج

ヶمΑدゅد اأكゅر ااعتمΑΑゅバء مヱض 

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

 09/01/2014 مゅجستΑر

د العزヵ عヶヤ حヘظ ه 
 الشΑخ 

 ュゅعند اإم ヵヱل النحΑヱほالت ヶطبゅ891الش ヶهـ ف
 るشرح الخاص ヶف るΑفゅصد الشゅボالم るبゅكت

 الكゅفるΑ : أسبゅبه ヱمظゅهره

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ14/01/2014 دكت 

د عヶヤ عヶヤ سعد ه 
 ヶالسكن 

بطرるボΑ الバرض الバمヶヤ أثر تدرΑس مボرر الボヘه 
فヶ تحペΑボ أهدافه لدى تامΑذ الصフ السゅبع من 

 المرحるヤ اأسゅسるΑ بمحゅفظる عمران

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

 16/01/2014 مゅجستΑر

ارحゆゅ عبد الヤヤه د 
 ヶاارحب 

 ヶف るΑヱنゅالث れゅΑر الشخصΑشكسب れゅΑمسرح
 るΑسΑالرئ るΑدΑالتراج- るΑدボن るدراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ16/01/2014 دكت 

امる الرازベ حسΑن احمد 
 ュΑح الحكヤمص 

 16/01/2014 مゅجستΑر التゅرΑخ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ دراسる تゅرΑخるΑ أثرるΑ -مدΑنる ظゅヘر 

دヱر الخるΑヤ الバضるΑヤ الるΑヘΑヤ فヶ المسポヤ الحヵヱΑ  نسヱΑ ュΑنس صボران 
ュΑボالمستヱ نヱلヱボن الゅلسرط 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاامراض الط ュヤر عΑجستゅ16/01/2014 م 

أسゅمる عبد الجبゅر حمΑد 
 ヶجゅن 

 るΑنΑالتحص るلゅالح ュΑΑボت れゅΑホゅأضداد الخن
من الバمر  ∼0الヱتدるΑ بΑن اأطゅヘل دヱن سن 

 الΑمن -بمدΑن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18/01/2014 م 

احمد دحمد احمد 
 ヶلヱالعر 

الترامゅدヱل ヱالدΑكヱヤفΑنポゅ فヶ دراسる مゅボرنる بΑن 
ااستجゅبる المنゅعヱ るΑاالتゅヰبるΑ فヶ الجرヱح 

ゆاأران ヶف るΑバطボال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ18/01/2014 م 

 ヶحΑ ュشゅعبد االه ه
 ヶنゅヘالصع 

 ヶسゅΑالصراع الس ヶف るΑنΑالد ゅΑجヱلヱΑدΑر اأヱد
- ゅذجヱمن انمΑال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ20/01/2014 م 

 ゆゅهヱر عبد الヰمط ュゅヰال
 ュΑنج 

الヘكر التنظΑرヵ عند حركる اإخヱان المسヤمΑن 
 √∼09 - 0932فヶ مصر 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ20/01/2014 م 

ヵء احمد السعدゅسΑم 
 ヴヘمصط ュΑإبراه 

المشكاれ التヶ تヱاجه تامΑذ الصフ الخゅمس 
 るنゅاإماء أم れراゅヰم ゆゅاكتس ヶف ヶسゅاأس

 الゅバصمる صنゅバء

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

 22/01/2014 مゅجستΑر
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 ヵدヰم ヵدヰم ヶヤع ヵدヰم  ヶف ヶئゅالبن ュΑヱボرر أثر التボلم ヶرفバل المΑالتحص
 るΑالترب るΑヤك るبヤء لدى طゅاإحص れゅΑسゅأس

 ュヱヤバالヱ ゆاآداヱ- ゆرほم 

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

 22/01/2014 مゅجستΑر

ヱعヱヤمه فヶ مراكز تュΑヱボ أداء مヤバمヶ الボرآن  منصヱر عヶヤ سΑف حゅشد 
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶلسند فゅزة بゅااجヱ راءホاأ

ュヰل るالازم れゅΑゅヘء الكヱض ヶف 

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

 23/01/2014 مゅجستΑر

الثゅمن اأسゅسヶ مستヱى تحصΑل تامذة الصフ  عبد العزΑز سΑف احمد 
 ュヰΑمヤバءة مゅヘكヱ るصمゅバال るنゅمほب れゅΑضゅΑالر ヶف

 れرゅاختب ًゅボفヱTIMSS 

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

 23/01/2014 مゅجستΑر

عبد الرحمن عヶヤ د 
 زゅΑد

البヱゅمゅئゅホヱ るΑبΑヤتゅヰ لヤمضゅداれ البكتΑرゅΑ الراكدة 
 れゅΑヘالمركزة بمستش るΑゅنバال れحداヱ ヶف るΑヱΑالح

 الΑمن -مختゅرة 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23/01/2014 م 

خゅلد Αحヶ صゅلح  
 ヶالصرم 

 ヶطنヱمج الゅع إدارة البرنホاヱ نΑبヱهヱالم るΑゅلرع
فヶ الΑمن ヱمتطヤبれゅ تطΑヱرهゅ فヶ ضヱء 

 التجゅرゆ المゅバصرة 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ25/01/2014 م 

 ヶلح الماحゅر صΑال منヱد الحشرى  نΑر المبΑثほت るامبدا دراس (
 AMBDAسゅヰΑゅلヱثرΑن ;

CYHALOTHRIN ال ( اجバالヱ )- 
( عヴヤ اأنسجL.CAMITIINE  るكゅرنΑتΑن 

 ヱتطヱرا ااجنる فヶ الヘئران البΑضゅء

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ26/01/2014 م 

منゅل عبده د مسعد 
 ヶسΑボال 

 ヶسヱرΑヘالكبد ال ゆゅヰالتB   るΑعゅالمن るبゅااستجヱ
ヱتピطるΑ الゅボヤح ヱعヱامل ااختطゅر بΑن الゅバمΑヤن 

 الΑمن -فヶ المختبراれ الطبるΑ بمدΑنる تバز 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ27/01/2014 م 

 ヶجゅن ヶヤد ع ヶヤع
ヶمゅالش 

حسゆゅ المボطع الバرضヶ لヤنヱΑترヱن لنヱى 
 مجمヱعる الحدΑد

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ27/01/2014 م 

 ヶヤل حسن عゅل كمゅمن
 الكمゅل 

التحΑヤل المصヶヤ لأجسュゅ المضゅدة لΑヘرヱس 
 -النكフゅ عند طاゆ المدارس بمدΑنる الحدΑدة 

 الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/01/2014 م 

اانتشゅر المصヶヤ لأجسュゅ المضゅدة الذاتるΑ )   اゅΑد د سعΑد شمسゅن
ANA.ASMA.AMA.LKMI  نΑب )

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ28/01/2014 م 
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 -فヶ مدΑنる صنゅバء   Cمرضヴ فΑرヱس الكبد 
 الΑمن

هنゅء عبدالكرュΑ احمد 
 ヶالصراب 

 ュゅلأجس ヶヤر المصゅا اانتشΑتΑردヱبヤدة لゅالمض
 الΑمن -الشゅهるΑホヱ بΑن اأطゅヘل بمدΑن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28/01/2014 م 

فصل ゅΑホヱس بバض أヱΑنれゅ الバنゅصر الثるヤΑ  د مثنヴ طゅهر محسن 
السゅمる من حبゆヱ الذرة الرفビ るバΑذاء اإنسゅن 

 المゅバلجるالمرるΑヱ بゅلمゅΑه 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑمΑراه الكヱ30/01/2014 دكت 

 ヵヱヤع ュشゅه ベرゅط
ヶالحبش 

 ュستخداゅالمكا ب ュحزا れゅدنバتمヱ ゅΑجヱΑヤج (
 れゅمヱヤバالم ュنظヱ دバر عن بゅバااستش れゅنΑボت

) るΑرافピالج 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤراه عヱ03/02/2014 دكت 

نجاء د عヶヤ عبد 
 ヵرゅجب ゆゅهヱال 

 るΑنヱرمゅヰنز الدائل الΑكヱتΑسヱبΑر اأヱد
ヱالヱバمل البΑئるΑ فヶ إحداث مرض سرطゅن 

ヵالثد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراه الكヱ03/02/2014 دكت 

 ヵر العسكرゅتヰض  د د الバب ヶع فホاヱالヱ ردヘال ヱ زرΑدرا. れ れゅبゅكت
るرنゅボم るΑヤΑヤتح るج دراسゅدم ュ.ز 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ06/02/2014 م 

 ヶヤع ヶヤلد احمد عゅخ
 ヵالحمد 

صخヱر مدبヶ المصدرヱ るΑخヱاص صخヱر 
جزان ホشن الヵヱヤバ الヘتゅتるΑ فヶ حボل كمゅل 

 النヘطヶ حヱض المسるヤΑ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤر عΑجستゅ10/02/2014 م 

اكرュ نゅجヶ د حسن سعد 
 حسنه 

 るピヤرر الボلم るحبゅالمص るاأنشط るΑلゅバف ュΑヱボت
اإنجΑヤزるΑ لヤصフ الثゅلث الثゅنヵヱ فヶ اأمゅنる من 

 ヱجるヰ نظر المدرسΑن

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

 10/02/2014 مゅجستΑر

 ュسゅホ عبد ه ュعبد السا
 ヵجرヱالع 

السゅΑسる الخゅرجるΑ الΑمنるΑ تجゅه أمن البحر 
 ュ 3101 - ∼099اأحمر 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ12/02/2014 م 

حسن عヶヤ فرشゅن 
 ヶالزهران ヵヱالشد 

 るΑسΑالتدرر れゅΑゅヘالك ヶتピل ヶمヤバلم るالازم
 るヤالمرح ヶف ゅヰل ュヰرتゅمدى ممヱ るدلゅالخ

るΑدヱバالس るكヤالمم ヶف るسطヱالمت 

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 

 12/02/2014 مゅجستΑر

 ヶヤع ヶヤد عヱر حمΑعب
 ヶمゅالش 

  ( ヱΑلヱヘرتヱالب ュأثر استخداPORTFOLIO 
 るΑバالداف るΑتنم ヶذ ( فΑل لدى تامΑالتحصヱ

ュヱヤバدة الゅم ヶف ヶسゅالرابع اأس フالص 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ15/02/2014 م 

 19/02/2014 مゅجستΑر عュヤ اادヱ るΑヱالمداヱاة الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶتほثΑر الكゅلسヱ ュヱΑاألゅヘكゅلسΑدヱل ヱالピسΑل  عبد ه عヶヤ احمد شبΑبط 
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الكヵヱヤ الدمヵヱ عヴヤ فرط إفراز هرمヱن الجゅر 
 るΑホن الدرヱバخضΑ نΑالذ ヴالمرض ヶف るΑヱنゅالث

ヵヱヤل الكΑسピヤل 
فゅرس احمد د مصヤح 

 ヶنゅΑاار 
 ゅالرض ヶف ゅأثرهヱ るΑدة اإدارゅΑボط الゅأنم

الヱظヶヘΑ دراسる تطبるΑボΑ عヴヤ دヱΑان عヱ ュゅزارة 
 ヶف るΑرجゅالخ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20/02/2014 م 

 ヶجゅن ヶجゅن نゅعدن
 ヶفヱالج 

تュΑヱボ أداء مヤバمヶ الるピヤ الバربるΑ بゅلحるボヤ اأخΑرة 
 るΑرヱヰالجم ヶف ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمن مرح
 الΑمنるΑ فヶ ضヱء م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 

 20/02/2014 مゅجستΑر

 ヶجゅن ュعبد السا るلヱخ
 ヶنゅمΑالر 

 ヶر فヱصボأمراض ال ヴヤن عゅرمض ュゅΑر صΑثほت
るΑجゅالت るΑヱرة الدمヱالد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ20/02/2014 م 

 ヶبヤد ش ヶホヱل شΑط  بكΑالتخط れゅΑゅヘك るΑترح لتنمボم ヶبΑمج تدرゅبرن
 ヶف るΑヱنゅالمدارس الث ヵرΑلمد ヶجΑااسترات

 الΑمن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ22/02/2014 م 

ゅホسュ عزヵ د عمر 
 محمヱد 

 ュء المتنظゅر اأعطΑثほت ヴヤن عΑتΑヱبヱثرΑلار
مستヱى الΑヰمヱجヱヤبΑن فヶ مرضヴ الピسΑل 
 الكヵヱヤ بمركز الピسΑل فヶ مدΑنる الحدΑدة

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆاة الطヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ23/02/2014 م 

الヱバامل  -التطرフ الدΑنヶ بΑن الشبゆゅ  خゅلد Αحヶ عヶヤ العمゅد 
 るΑゅホヱال ベطرヱ ゆゅاأسبヱ-  るΑヤΑヤتح るدراس

ヶمنΑالمجتمع ال ヶف るΑボΑتطب 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ26/02/2014 م 

سゅΑヘن د سعد احمد 
 مشرح 

بنゅء اختゅΑر مゅΑバرヵ لゅΑボس مゅヰراれ التヘكΑر 
 النホゅد لدى طヤبる الجゅمるバ فヶ الΑمن

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ26/02/2014 م 

الحゅلる المنゅعるΑ لヤبヱردΑتΑا الشゅهるΑホヱ بΑن  فュΑヰ حزاュ سΑف محسن 
 ヴヘمستش ヶن الجدد فΑمن 2√المجندΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ06/03/2014 م 

ヱدراسB   るمバدل التحصΑن ضد فΑرヱس الكبد  عبد ه صゅلح د لصヱر
الヱバامل التヶ تぼثر فヶ ااستجゅبる المنゅعるΑ بバد 

 るنΑمد ヶن فΑピلゅن البΑΑمنΑن الΑن بΑالتحص
 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06/03/2014 م 

 ヶヤع ュسゅホ رΑل  فضل الصغΑسピال ヴن مرضΑب ヶج ヶسヱرΑヘالكبد ال ゆゅヰالت
 るنΑبمد ヵヱヤل الكΑسピمراكز ال ヶف ヵヱヤالك

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ06/03/2014 م 
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 صنゅバء
 ュΑسر احمد عبد الرحゅΑ

ゆلゅغ 
المرضヴ الذΑن بΑن  C,Bعدヱى فΑرヱسヶ الكبد 

 الΑمن -تكرر نボل الدュ لュヰ 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08/03/2014 م 

るنΑطホ د ヶヤع るΑホء  رゅنب ヶف るヤالمرح るΑئゅثن るΑجΑااسترات ュاستخدا
ااختبゅر المحبポヱ فヶ مゅدة الュヱヤバ لヤصフ الثゅمن 

ヶسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ08/03/2014 م 

أثر تدرΑس مゅدة الヱヤバ بゅستخداュ الرسュヱ  عゅدل عヶヤ عبد ه البボع 
 ほالخط ュヱヰヘل الΑدバت ヶف るالمبرمج るΑنヱالكرت
 るنゅمほب ヶسゅالرابع اأس フذ الصΑلدى تام

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09/03/2014 م 

 11/03/2014 مゅجستΑر ااثゅر ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ الボصر فヶ الΑمن الボدュΑ بΑن الخبر ヱاأثر أنヱر د Αحヶ د 
عبد المرضヶ مボبヱل عبد 

 ヶنゅحΑヤヘال ヶالمرض 
 ヶسΑاأداء التدر ュΑヱボت るΑربバال るピヤال ヶمヤバلم

لヤصフヱヘ الゅΑヤバ بゅلمرحるヤ اابتدائるΑ فヶ ضヱء 
 مΑΑゅバر الجヱدة

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 

 12/03/2014 مゅجستΑر

ヱالΑヘزヱكΑمゅΑئるΑ لبバض الجヱدة المΑكرヱبヱ  るΑضゅح حسن عヶヤ ادرΑس 
 るمボバر المΑビ るヤئゅالس るΑدانΑالص れالمستحضرا

 الΑمن -المبゅعる فヶ مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ13/03/2014 م 

الピنヱ ヶالمヰنヶ فヶ بنゅء نظュゅ مヱヤバمれゅ لヤتヱ  ュΑヤバلΑد احمد سعد د الحداء
 るΑرヱヰالجم ヶف れゅمヱバمヤل ヶطنヱال ュゅر النظゅإط

るΑمنΑال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ13/03/2014 م 

فتح  مجヶヤ صゅلح مصヤح 
 الندΑش 

 ゅΑرΑبكتヤل るΑヤالمص れالساا るΑحΑボال るΑالسبح
المسببる لحمヴ الرヱمゅتΑزمるΑ الحゅدة عند 

 るنΑمد れゅΑヘمستش ヴヤن عΑالمتردد ヴالمرض
 الΑمن -صنゅバء 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ13/03/2014 م 

المゅバمるヤ اهヱائゅΑً ) تほثΑر المゅدة الバضるΑヱ  فؤاد د احمد الشΑヱع 
 るバΑالذرة الرف ヶتゅنب ヴヤز ( عゅビヱΑالب れゅヘヤمخ

るاص التربヱض خバبヱ محボالヱ 

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر ااراضΑجستゅ13/03/2014 م 

 ヵالصبر ュسゅホ د ュゅرا  ابتسヱヤヘال ヶر فΑΑピط التゅجه ارتبヱد الヤلج るΑرΑالبكت
بΑن النسゅء المستخدمれゅ لمستحضراれ التجمΑل 

 الΑمن -بمدΑن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15/03/2014 م 
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 ュشゅعبد الرحمن د ه
 صヤح 

 るل شركゅم ヵرأ ュゅأحك るهمゅالمس-  るدراس
 るرنゅボم- ヵالمصرヱ ヶمنΑال れゅن الشركヱنゅホ ヶف 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ15/03/2014 م 

فヰمヶ عبده مرشد احمد 
 الヰヘد 

 ヶعゅالضبط ااجتم れゅΑヤن عمΑب るΑالجنس るفゅボالث
るثΑل الحدゅئل ااتصゅسヱヱ 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ17/03/2014 م 

 ヵدヰعبد ه د م
ヵبدゅالع 

るΑئゅΑمΑس るدراس : ヵرヱر اأمバالش ヶن فゅالمك ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ18/03/2014 دكت 

خゅلد Αحヶ إسمゅعΑل 
 ااهدل 

 19/03/2014 دكتヱراه الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ بنるΑ الخطゆゅ فヶ سΑرة سフΑ بن ذΑ ヵزن

الヱバامل المجتمるΑバ المぼدるΑ إلヴ تسرゆ التامΑذ  فΑゅز د عヶヤ احمد 
 من مرحるヤ التュΑヤバ اأسゅسヶ بمحゅفظる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ19/03/2014 م 

لュΑヰ عヶヤ عبد الヱلヶ عبد 
 ペالح 

 ヶتゅヘسヱヘد الΑمن التسم るヘヤمخت れداバر مΑثほت
 ュΑبرسヤل ヶヘヤバصل الゅالح ヴヤع ヵالر れفتراヱ

ヵزゅالحج 

ヶمنΑ るالزراع るΑل الزراعΑصゅر المحΑجستゅ19/03/2014 م 

مراد عبد الرحمن حسن 
 عبد ه

 ヶنΑع الجヱد النΑتحدヱ フكش ヴحم れاヱرسΑヘل
 ヶالب るΑنボت ュستخداゅدة بΑالحد るفظゅمح ヶف ポالضن

 . سヶ . آر

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ20/03/2014 م 

مدى استゆゅバΑ تامΑذ الحるボヤ اأخΑرة من مرحるヤ  رΑدان سعΑد احمد شمسゅن 
 るΑヰボヘال ュゅلأحك るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅاأس ュΑヤバالت

ュヰΑヤررة عボالم 

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

 20/03/2014 مゅجستΑر

رشゅد عبده سΑف احمد 
 ヵالجراد 

 ゆضボل الヱلمحص るΑئゅالم れゅجゅΑر ااحتΑدボت (
ALFALFA   るΑخゅالمن フヱالظر れتح

 الزراعるΑ لحヱض لصنゅバء (

ヶمنΑ るه الزراعゅΑالمヱ ヶر ااراضΑجستゅ20/03/2014 م 

عヶヤ عبد الرحمن د 
 ヶجΑالعر 

تュΑヱボ برنゅمج مュヤバ الるピヤ الバربるΑ فヶ المヰバد 
 るء الخدمゅأثن ュヰヤΑهほتヱ نΑمヤバالم ゆΑلتدر ヶلゅバال

 فヶ ضヱء الكれゅΑゅヘ الازمる له

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

 27/03/2014 مゅجستΑر

ヵدゅد عبد ه ه ヶヤمصل  ع ヶن فΑتヱبرヱتΑف ゅヘى ألヱمست ュΑΑボت
 れゅボر الゅرش أشج ヶن فヱヤمバΑ نΑص الذゅاأشخ

るΑالحشر れداΑلمبゅب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ27/03/2014 م 

مصطヴヘ صゅلح احمد 
ヶالدال 

 るΑホالدر るヘΑظヱ るホعا るΑホالدر るΑالذات るعゅالمنヱ
 لمرضヴ الボدュ السكرヵ فヶ 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27/03/2014 م 
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( بΑن الكゅدر  C,Bإصゅبる بΑヘرヱسヶ الكبد  )  ابتゅヰل دد صゅلح مدار 
 -ヱالمرضヴ فヶ 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ه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ27/03/2014 م 

اΑمゅن عزヵ حمΑد د 
 عمر 

 るΑلヱرة الدゅالتج れداゅعヱ フأعرا るΑالذات るΑゅヘالك
ヱホヱتゅヰ المヤزمる فヶ إطゅر مشكるヤ تنゅزع الヱボانΑن 

- 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27/03/2014 م 

نヴヰ ندュΑ سゅلュ احمد 
 ヵدヱااس 

 ヴヤع るバئゅر شΑピال るΑバالداف るΑجΑر استراتΑثほث
 るピヤن لΑن الدارسΑΑمنΑال るبヤل الطΑتحص

るنゅمدارس اأم ヶف るΑأجنب るピヤك るΑزΑヤاإنج 

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

 29/03/2014 مゅجستΑر

ゅΑسر عヶヤ د عبد ه 
 ュالمدس 

 ゆمن مرك るボΑホالر るΑشビر اأΑتحضCDSE  
 ゅヰئصゅخص るدراسヱ ヶئゅΑمΑالك ュゅالحم るボΑبطر

るΑئゅربヰالكヱ るΑئヱالضヱ るΑبΑالترك 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ30/03/2014 م 

 ヶヤع ュΑء عبد الكرゅهن
 الشヱبه 

 ヶسヱرΑヘالكبد ال ゆゅヰالت ヶعヱال るΑطピت ، ヶئゅالب
 ヶن فΑヤمゅバن الΑر بゅمل ااختطヱعヱ حゅボヤالヱ

 الΑمن -المختبراれ الطبるΑ بمدΑن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30/03/2014 م 

اشヱاベ احمد حمΑد احمد 
 ュنゅغ ヱأب 

صヱ るピΑتュΑΑボ عاج محدد لヤمارゅΑ عヴヤ شكل 
ゆヤص ヶائヱد 

ヶمنΑ るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ03/04/2014 م 

عヱاطف عبد الヱهゆゅ عبد 
 ヶه الشرجب 

 るΑرヱヰالجم るΑعヱت ヶف るΑدゅتصホاا るفゅر الصحヱد
 るدراس るشヱشピالمヱ るヘلゅالت るΑذائピع الヤلسゅب ヶمنΑال

 ュゅバヤل るΑدانΑم るΑヤΑヤ3119 - 3110تحュ 

ヶمنΑ ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ05/04/2014 م 

احمد حزاΑ ュحヶ محسن 
 ردمゅن 

ヶزالピخ د الΑعند الش ヵヱكر التربヘال ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ06/04/2014 م 

 08/04/2014 مゅجستΑر ااثゅر ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ دراسる أثرるΑ -مΑنゅء ホنゅ عヴヤ البحر الバربヶ  د عヶヤ عヶヤ سعΑد 
الصنゅعヱ るالتجゅرة فヶ باد الشュゅ فヶ الバصر  حبゆΑ احمد Αحヶ عبد ه 

 ヵرヱ9√8 - 0∝∝ -هـ  023 - 01√اأمュ 
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ10/04/2014 م 

هゅجر عヶヤ د 
 ヶاحヱالمض 

 ) ヶالنب ( ゆاゅكت れゅل جبران ترجمΑヤلدبران خ-
るΑヤبゅボت るدراس 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ10/04/2014 م 

دراسる أثر أصنフゅ الボمح ヱالمヱاعΑد الزراعるΑ  رشゅد حمヱد احمد حسن 
ヱالバمれゅΑヤ الزراعるΑ عヴヤ اإصゅبる بゅلصداء 

 اأصヘر

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ10/04/2014 م 
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 ヶصر د احمد الكعدنゅن  れゅلصراعゅته بホعاヱ ヶمΑس التنΑΑالتس
 ) れإدارا ( ゆتゅمك ヶن فΑヤمゅバن الΑب るΑمΑالتنظ

 التربヱ るΑالتュΑヤバ بمحゅفظる عمران

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ10/04/2014 م 

بΑボヤس Αحヶ د نゅصر 
 ヶاارحب 

 ュΑボض الバب るΑتنم ヶف るصボال ュأثر استخدا
 るنゅأم ヶف るبل المدرسホ ゅل مゅヘلدى أط るΑホاأخا

 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12/04/2014 م 

 ヶثΑن الغΑاحمد حس るطمゅف  るΑمنΑال るΑرجゅالخ るسゅΑئل السゅصヘه الゅتج
 ュ 3103 - 3111الヤヘسطΑنるΑ فتح ヱحمゅس 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ14/04/2014 م 

 ヶلヱلح احمد الكゅص るمΑس الكبد  امヱرΑヘب るبゅاإصB  るΑヤك ゆن طاΑب
 الطヱ ゆالュヱヤバ الصحるΑ ، جゅمるバ 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16/04/2014 م 

 ュس احمد حزاΑボヤب
 ヵالعصر 

 ヴヤالزمن عヱ نΑدヤحرارة الت るدرج れراΑثほت
المヱゅボمる الكヰربゅئヱ るΑالتركゆΑ الداخヶヤ لبバض 

 الヤحゅمれゅ الخゅلるΑ من الرصゅص

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ16/04/2014 م 

نるΑゅヰ سぼال الバبゅد فヶ بحث التΑヤボد ヱااجتゅヰد .  عمر حسΑن عمر بゅعΑボل
 ヶالحضرم ヶربバبكر ال ヶبن أب ゆΑط るامバヤل

 ヶف ゅΑن حゅ002ك∽ペΑボتحヱ るهـ دراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ17/04/2014 دكت 

استراتΑجるΑ أل أثر التュヤバ التヱゅバنヶ )  عبΑر احمد د المطゅع 
SCAFFOLDING  ل منΑヤボالت ヶف )

 ヶل فヱى اأヱالمست ゆن طاΑبホ るΑردヘال ベヱرヘال
 るΑالترب るΑヤك るΑأجنب るピヤك るΑزΑヤاإنج るピヤدة الゅم

 جゅمるバ صنゅバء

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

 17/04/2014 مゅجستΑر

 ヵاحمد سعد الكبزر ヴمن  れゅانヱΑالح るحركヱ شكلヱ عدد ヴヤع れゅボر الΑثほت
 المنるΑヱ بΑن بバض مゅ ضヶヘ الれゅボ الΑمنΑΑن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ20/04/2014 م 

تュΑΑボ أداء كれゅΑヤ المجتمع الΑمنるΑ فヶ ضヱء  عヶヤ د احمد عヶヤ الΑボヘه 
ヶمΑدゅد اأكゅر ااعتمΑΑゅバم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ23/04/2014 م 

االتزاュ بسامる الركゆゅ فヶ النボل الجヵヱ الدヱلヶ  فΑصل د احمد شرف 
-  るلسن ヱراسヱ ヶتΑホゅヘات ヶف る0939دراس ュ

 ヱ ュالゅボنヱن الΑمنヱ0999 ヶتバدΑاتヱ ゅヰمヱنتل 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ23/04/2014 م 

أهمるΑ البصمる الخるΑヱヤ أثنゅء الバمれゅΑヤ الجراحるΑ  بΑボヤس مصヤح عヶヤ حجر 
るΑホدة الدرピال ュراヱص أΑتشخ ヶف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るمゅバال るر الجراحΑجستゅ23/04/2014 م 
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 ヶبΑヤص ヶترك ュلゅس
 ヵدヱالمسع 

ااュゅヰΑ تほلフΑ اافュゅヰ لمゅ فヶ البخゅرヵ من 
الحゅفظ جال الدΑن عبدالرحمن بن سراج الدΑن 

 るسن ヶفヱالمت ヶنΑボヤ23عمر الب√ るهـ دراس
ペΑボتحヱ 

 ヶホه  عراΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ24/04/2014 دكت 

لأطゅヘل امΑホゅバヤن ヱاホع برامج التدخل المبكر  سمΑه عبدة د المطヤس 
 るنゅمほن بΑالمربヱ ءゅنظر اأب るヰجヱ من ًゅΑバسم

 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26/04/2014 م 

لمضゅداれ اأكسدة ) اأثر الゅホヱئヱ ヶالゅバجヶ  د صゅدベ عبده اأعヱر 
 れゅنΑمゅتΑفヱ عسل السدA.C.E  رΑثほمن ت )

 るΑعゅمنヱ るΑجヱلヱΑفس るدراس るΑヱΑالح れداゅالمض
るΑجΑنسヱ 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ28/04/2014 دكت 

التヰجΑن فヶ استخداュ أشるバ جゅمヱ ゅطرるボΑ  نゅجヶ د احمد زΑد
تحسΑن اإنتゅجるΑ الحヱ るΑالجヱدة لمحصヱل 

るبヤالح 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ29/04/2014 دكت 

 ヶヤع れبゅث ュلゅس ヵزヱف
ヶطゅبボال 

 29/04/2014 مゅجستΑر الヰندسる الزراعるΑ الزراعΑ るمنヶ تطΑヱر ヱتュΑボ آلる دراس لمحصヱل الボمح

سΑヤمゅن د حمزه احمد 
 بヱヤヰل 

 るΑربヰالكヱ るΑبΑئص التركゅالخص るدراس
ュヱΑد اأندΑدنΑヤΑمن س るボΑホر るΑشビأ るΑئヱالضヱ 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ30/04/2014 م 

 ヵヱヤد عΑلح سعゅه صヱمر
 ュلゅس 

 ュΑر التنظΑΑゅバافر مヱمدى ت ゆكت ヶف ヶヤمゅالتك
التربるΑ ااجتمゅعるΑ لヤصΑヘن الثゅلث ヱالرابع من 

 التュΑヤバ اأسゅسヶ فヶ الΑمن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 01/05/2014 مゅجستΑر

 ヵدヰصر مゅزهرة د ن
 الحداد 

تربるΑ اأبنゅء فヶ المسヱぼلるΑ الヱالدるΑ تجゅه 
 れراΑピض المتバظل ب ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح

るصمゅバال るنゅأم ヶصرة فゅバالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ03/05/2014 م 

 るس احمد احمد العربゅعب  れゅنΑمゅتΑف れゅΑヱن مستΑب るホاバالB12  حمضヱ
ュن الدゅسرطヱ ポΑلヱヘال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ04/05/2014 م 

د عبدالゅボدر عヶヤ مصヤح 
ヵدرゅボال 

 ヶヤد عゅد الحصバب ゅم れماゅバض مバر بΑثほت
るバΑالذرة الرف ヶدة فΑدバال れاヱنΑヘى الヱمحت 

ヶمنΑ るه  الزراعΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ04/05/2014 م 

ヵدرゅボاحمد ال ヶヤل عゅال عن  جمボمن عصر ااستΑال ヶف るΑمヤバة الゅΑالح
 -هـ  ∼∝02 - ∼√01الحكュ الバثمゅنヶ اأヱل 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ06/05/2014 م 
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0∝2∽ - 02√9 ュ 
عبد الكرュΑ عΑゅض صゅلح 

 ヶجゅن 
دراسる تطبるΑボΑ فヶ  -ظゅهر الجヱاز عند النحゅة 

ュΑرآن الكرボال 
ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ08/05/2014 دكت 

るヘΑعط ヶヤاحمد د ع  ヶمヤバلم ヶسΑر اأداء التدرΑヱترح لتطボر مヱتص
الرゅΑضれゅΑ فヶ ضヱء مΑΑゅバر الجヱدة ヱمدى 
 ヶسゅاأس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف ュヰΑلد ゅافرهヱت

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

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

 10/05/2014 مゅجستΑر

نبΑل احمد عヶヤ مصヤح 
 ヶنゅمΑヤالس 

 れゅإدارة اأزم るΑヤعمヱ れゅمヱヤバالم れゅΑجヱلヱتكن
دراسる تطبるΑボΑ عヴヤ مصヤحる خヘر السヱاحل  -

 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅ3100 - 3113بュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ14/05/2014 م 

 ヶヤعبد ه ع ュΑعبد الكر
 شبح

 るΑاإسام るバΑالشر ヶف るΑالبحر るرصنボال ュゅأحك
- るرنゅボم るدراس 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ14/05/2014 م 

تヱفペΑ احمد صゅلح 
 ヵخذゅالم 

الكرヱ ュΑعヱヤمه تュΑヱボ اختبゅراれ مゅدة الボرآن 
لヤثゅنるΑヱ الゅバمる فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 

 مΑΑゅバر بنゅء ااختبゅر الجΑد

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

 18/05/2014 مゅجستΑر

 ュΑسホ د عبد الرحمن د  ュヱمバال ペΑボتحヱ るدراس ペヤالمطヱ صヱالخصヱ
 るاأدل ペئゅボلح ヵヱゅالح : ゆゅد من كتΑボالمヱ

الヱ るΑヰボヘتボرΑر الヱボاعد الゅΑボسるΑ فヶ اأصヱل 
 ュΑإبراه ヶヤبن حمزة بن ع ヴΑحΑ ュゅإم るΑヰボヘال

 ヶنΑهـ 9√8 - 9∝∝الحس 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑاإسام るバΑر الشرΑجستゅ21/05/2014 م 

الشΑخ د حسΑن د بن 
 أبヱ بكر 

مسゅجد مدΑنる الشحر حتヴ الボرن الثゅنヶ عشر 
 ヵادΑمن عشر المゅالث / ヵجرヰال-  るΑأثر るدراس

るΑرゅمバم 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ21/05/2014 م 

 ヶحΑ د عبد هヱحم
 ヶمヱااهن 

فヶ الボرن الثゅمن الحゅΑة الヤバمるΑ فヶ الثゅهرة 
الヰجرヵ من خال الكتゅبれゅ التゅرΑخるΑ ابن 

 るسن ヶفヱالمتت ヶانボهـ 3∼2حجر المس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ21/05/2014 م 

 ヶヤحسن ع ベاشرا
 ヶالشرف 

 ヶاأسرة ف ベヱボافر حヱمدى ت ゆكت ヶف ュاإسا
 るヤالمرح るبヤط ヴヤررة عボالم るΑاإسام るΑالترب

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るΑヱنゅالث 

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

 21/05/2014 مゅجستΑر

 25/05/2014 دكتヱراه عュヤ ااجتمゅع ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  ΑمنヶالتنمるΑ البشرるΑ دヱر الحكュ الرشΑد فヶ تحゅΑ ペΑボسر حسن نゅجヶ احمد 
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 ヵヱヤن  الصΑب るホاバヤل るΑヤΑヤتح るΑدانΑم るدراس : るالمستدام
るΑئゅاإنمヱ るΑسゅΑالس れراΑピالمت 

ヱمぼشراれ الرفゅهるΑ مゅボرنる بΑن مぼشراれ الボヘر  نجヱى احمد نعمゅن عثمゅن 
فヶ تحΑヤل مバدل حدヱث سヱء التピذるΑ لأطゅヘل 

 الΑمنΑΑن

ヶمنΑ ュヱヤバال れゅΑضゅΑراه الرヱ28/05/2014 دكت 

نحヱ إعゅدة تصنフΑ محヘزاれ تュヤバ الるピヤ  د امゅن عمر حسن 
 るピヤك るΑزΑヤاإنج るピヤعصر ال ヶف るΑزΑヤاإنج

るΑلゅع 

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ29/05/2014 دكت 

عبゅس صゅلح مسعد صゅلح 
 ゆالعز 

 るバمゅج るبヤلدى ط ヵرゅاانتح ポヱヤص السΑتشخ
ヶكΑنΑヤالبحث ااك れاヱأد ュستخداゅء بゅバصن 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ29/05/2014 م 

 ヶヤع ヵدゅعبد ه ه ヴمن
 ヶنعΑالك 

 ヴヤع ュゅバالط れゅجبヱ るΑعヱنヱ れゅボل الヱゅر تنΑثほت
ュالد ヶز فヱكヱヤالجヱ れداΑبΑヤى الヱمست 

ヶمنΑ るه  الزراعΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ31/05/2014 م 

احمد عヶヤ عبد ه 
 れヱالمكر 

التنظΑمヱ ヶالتゅバمل مع أسゅلゆΑ إدارة التΑΑピر 
 ヶف ュΑヤバالت ヴヤع るالمشرف れزاراヱال ヶمته فヱゅボم

 الΑمن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ03/06/2014 م 

 ヶنゅΑمر الحゅاز حسن عヱالحمراء  ف るヤكاء النخΑ るنΑمد-  るΑأثر るدراس
るΑخΑرゅت 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ03/06/2014 م 

التدخل البرجمゅتヶ لるピヤ اأヱ ュعاホته بゅلكゅヘءة  ゅΑسر د حمΑد احمد
 الるΑヱピヤ لدارسヶ الるピヤ اإنجΑヤزるΑ فヶ الΑمن

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

 04/06/2014 مゅجستΑر

عمرヱ عヶヤ عヶヤ عبده 
ヵرホゅالب  

حゅلる ااجゅヰد المぼكسد ヱالجبن الكゅبح لヤنشゅط 
 ヶب ヶنゅ3∼السرط ヶنゅع الثヱالن ヵداء السكر ヶف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ05/06/2014 م 

التヱعるΑ بゅلボضゅΑゅ درヱر الصحゅفる الΑمنヵ るΑ  جمゅل د د Αحヶ سΑان 
 るΑرヱالمر- るΑدانΑم るΑヤΑヤتح るدراس 

ヶمنΑ ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ09/06/2014 م 

 ヶد مسعد احمد الشرع  ュΑدボمن الΑال ヶراء فピالط-  ゅヰلゅأشك ヶف るدراس
ゅヰنΑمゅمض るدالヱ るΑبゅالكت 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ10/06/2014 م 

فؤاد صゅلح د محسن 
 محヶ الدΑن 

ヱسط  C  ヱBاانتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱس الكبد 
 ヵسكرバال ヴヘالمستش ヶف るΑالصح るالخدم ヶدمボم

 الュゅバ بمدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع  الط ゆر طΑجستゅ12/06/2014 م 

عبد الكرュΑ عヶヤ حسΑن 
 د 

الكるヘヤ المヱفرة بΑن خدمれゅ المستヱى اأヱل 
 ヱالثゅلث فヶ الصحる اإنجゅبるΑ فヶ صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع  الط ゆر طΑجستゅ12/06/2014 م 
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هゅヘΑء مسعد ゅΑسΑن 
 ヶنゅالسنب 

الرるΑヘΑ من بバض تュΑΑボ مدى استゅヘدة المرأة 
 るΑヘΑالر るΑع التنمヱمن مشر るΑヱالبرامج التنم
بゅلمشゅركる بمحゅفظる ذمゅر خال فترى من 

311∝ - 3103 ュ 

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ12/06/2014 م 

 ヶヤن مسعد عゅヰΑج
 عشΑش 

 : ヶنتヱبر ヶヤΑمΑا れゅبゅكت ヶف るΑلゅر الجمヱالص
るΑدボن るدراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ12/06/2014 دكت 

التヱافペ ااجتمゅعヶ لأطゅヘل فヶ مرحるヤ الرヱضる  الュゅヰ مرشد سΑف د
 るنゅأم ヶف るΑالدヱال るヤمゅバالم ゆΑلゅسほته بホعاヱ

るصمゅバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ14/06/2014 م 

 ヶヤلح عゅمه صΑكر
 ヶنゅجヱالم 

 ヶنゅرن الثボء من الゅバصن るنΑجد مدゅمس れゅبゅكت
 ヶنゅثمバصر الバال るΑゅヰن ヴجرة حتヰヤل-  るدراس

るرنゅボم るΑفن るΑأثر 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ14/06/2014 م 

عبد ه د عبد ه 
ヶنゅالغرب 

 れحداヱن الΑبب るΑالرأسヱ るΑدلゅالتب れゅホاバال
الるΑヱピヤ المكヱنる لرヱاΑتヶ جΑن اΑرヱ بحر 
ヵدボالن ヶボヤالت ヶف るدراس ュΑظバال ヱزゅビرゅس 

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ14/06/2014 دكت 

الヱطنるΑ فヶ مΑزان أثر تخΑヘض Αホمる الバمるヤ  عヶヤ د جبران Αゅホد 
 るΑرヱヰالجم ヴヤع るΑسゅΑホ るدراس れゅعヱالمدف

るΑمنΑال 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ15/06/2014 م 

جمゅل د عヶヤ منΑف 
 ヵالمخطر 

 るفظゅبمح るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤط るرسゅمدى مم
るΑدゅتصホااヱ るΑعゅااجتم ュΑボヤء لゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ15/06/2014 م 

 ュشゅه ヵدゅد ه ヶヤدة  عゅم ヶف るΑヤΑالتحص れراゅذج لاختبゅإعداد نم
 ヶف ヵヱنゅل الثヱاأ フصヤمه لヱヤعヱ ュΑرآن الكرボال
الجمヱヰرるΑ الΑمن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Αاإسام 

 19/06/2014 مゅجستΑر

محمヱد د د مゅنع 
 ヶمنΑال 

الバاるホ بΑن تバرض الشبゆゅ الΑمنヶ لمصゅدر 
るΑسゅΑالس ュヰركتゅمشヱ れゅمヱヤバالم 

ヶمنΑ ュن ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ19/06/2014 م 

 ヶانヱالخ ヶヤع ヶヤع ヶحΑ   ヶارع فヱل الشゅヘهرة أطゅظヱ اأسرى ポكヘالت (
 ゆゅاأسب るΑعゅاجتم るدراس ) るΑمنΑال るΑرヱヰالجم

 ゅヰΑヤع るر المترتبゅاآثヱ دゅバاأبヱ-  るنゅأم
 ًゅذجヱنم るصمゅバال 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤراه عヱ19/06/2014 دكت 
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 19/06/2014 مゅجستΑر الるピヤ اانجΑヤزるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ المكヱن الヘكرヵ لرヱاれゅΑ جヱرج أヱرΑヱل سヤطゅن صゅلح Αゅホد د 
د حسن إسمゅعΑل 

 ヶنゅالسنح 
مدى تضمن كتゆ التربるΑ اإسامるΑ لتامΑذ 

 るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس ュΑヤバرة من التΑاأخ るボヤالح
الΑمنるΑ لحゅجゅتュヰ من التربるΑ الجنسるΑ من منظヱر 

ヶإسام 

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

 21/06/2014 مゅجستΑر

حسΑن عヶヤ صゅلح حسΑن 
 عゅمر 

 ヶヤن المحヱΑزヘヤلتゅن بΑΑمنΑد الヱヰΑال るホعا
ヶلヱالدヱ 

ヶمنΑ ュن ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ21/06/2014 م 

 れبゅنجاء احمد عبده ث
ヶالغزال 

 ヶدة لأكسدة فゅالمض るボΑホالد れゅΑذピالم ュΑΑボت
 ヶف ヶヤالمنج ュر الدボヘن بΑΑمنΑال ヴمصل المرض

 المستشれゅΑヘ الゅバمる بصنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ22/06/2014 م 

 ヶجゅن れبゅد ث ヴヰن  れゅترجم ヶف ポالحبヱ ポالسب れヱسك . フ るΑاヱر
ュΑظバال ヶتسبゅرالد : جΑتزجΑف 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ22/06/2014 م 

سゅمΑ ヶحヶ احمد د 
 الヱزΑر 

 るΑسمゅボال るلヱالد ヶف フバالضヱ ةヱボامل الヱع
خال عヰدヵ المヰدヵ أحمد بن الحسن ヱالمΑぼد 

ュ ∝8∝0 -هـ 0128إسمゅعΑل د بن المتتヱكل 
 ュ∝2∝0هـ 0198 -

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ23/05/2014 م 

صゅدベ د عヶヤ صゅلح 
 رヱضゅن 

 24/06/2014 مゅجستΑر ااثゅر ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمنヶ دراسる أثرるΑ -الΑمゅنΑتΑن 

حنゅن مヰدヵ عبده عثمゅن 
 ヵااغبر 

 るΑالمصر るΑمنΑال れゅホاバ093 - 0902ال∽ ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ24/06/2014 م 

ابتسュゅ حسن لطف 
 ヵالحمز 

الゅバヘلるΑ الضد مΑكرヱبるΑ لヤمركبれゅ الطゅΑرة 
 لبバض أنヱاع نبゅتれゅ الゅバئるヤ الشるΑヱヘ فヶ الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ24/06/2014 دكت 

 れبゅد ثΑゅホ حヤهد مصゅمج
 ヵرゅالبك 

المسゅئるヤ اإدارヱ るΑعاホتゅヰ بمستヱى أداء 
 ヶف ュΑヤバالتヱ るΑزارة التربヱ ュゅان عヱΑن بدΑヤمゅバال

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ25/06/2014 م 

 ュΑمعمر د عبد الكر
 سنحゅن

 るΑヱتヤالم ゅΑرΑأضداد البكت ヶヤر المصゅاانتش
 るنΑء بمدゅن اأصحΑピلゅالبヱ لゅヘن اأطΑب るΑابヱالب

 الΑمن -تバز 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ25/06/2014 م 

أسمゅء د سعΑد صゅلح 
 ヶطゅبボال 

 るاسطヱطس بゅالبط れゅسヱرΑف フΑرバتヱ مسح
 ヶعゅص المنゅر اامتصゅزا ) اختبΑر الゅΑاخت

ヶمنΑ るالزراع れゅالنب るΑゅホヱ رΑجستゅ25/06/2014 م 
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 ヴسطヱال れゅバヘالمرت ヶف ) ヶمΑاإنز ヶヘΑالط- 
 الΑمن

ベذゅالح ュسゅホ احمد ヶヤالكبد  ع れゅسヱرΑر فゅدل انتشバم ヶمΑالجヱ ヶئゅالب
 الΑمن -بΑن مゅنحヶ الدュ فヶ مدΑنる عمران 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ26/06/2014 م 

 ヶヤن احمد د عゅمΑا  るΑدボن るس ( : دراسヤヘال るنヱحゅط ( れΑヱヤΑج اヱج
るسΑالرئ れゅΑالشخص 

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ26/06/2014 م 

د صغΑر احمد احمد 
 الヱرد

 ヶالزمن ف ヴヤع るر الدالΑビ れراゅبバر الΑثほت
 ًゅداع ( ヱ البحرヱ زヱجバال ヵاヱピهمن ヶتΑاヱر

 لヤساح (

ヶمنΑ  れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ03/07/2014 م 

احمد منصر مرشد د 
ヶبΑالضب 

 るء : دراسゅل اأخطΑヤتح るボヤバء المتゅاأخط
 るピヤال ゆヤاد المتطヱن مΑالدراس ゆلطاゅب

 ュヱヤバالヱ ゆاآدا るΑヤك ュゅسホع أΑجم ヶف るΑزΑヤاإنج
 るΑنゅء -اإنسゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ07/07/2014 م 

خΑヤل عヶヤ صゅلح حسΑن 
 ヵزゅالمع 

 ゅヰتホعاヱ ددةバالمت れءاゅالذك れゅΑヱمست
 るボヤالح るبヤلدى ط れゅΑضゅΑالر ヶل فΑلتحصゅب

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るسطヱالمت 

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

 09/07/2014 مゅجستΑر

 ヶヤاحمد ع ヶヤن عゅمΑا
 ヶسヰΑالب 

الخゅصる بほمゅنる مستヱى إدراポ مدΑرヵ المدراس 
 るصمゅバل  -الゅバヘر الΑΑピالت るΑء أهمゅバصن

ヵاإدار ュヰى أدائヱته بمستホعاヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ10/07/2014 م 

 ヵاحدヱد الΑد احمد سعΑسع  ュヤバالت るボΑطر ュجه أثر استخداヱالم フゅاكتشゅب
 るΑتنم ヴヤع るΑطヱع المخرヱطボس الΑتدر ヶف

المゅヰراれ الرゅΑضるΑ لدى طاゆ الصフ الثゅلث 
るصمゅバال るنゅأم ヶف ヶمヤバال 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 

 10/07/2014 مゅجستΑر

اكرュ سゅΑヘن د بدΑر 
 ヶالغشم 

るΑبΑالتدر れゅجゅΑااحت  ヶف るΑنボهد التゅバالم れداゅΑボل
るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ10/07/2014 م 

 15/07/2014 مゅجستΑر التゅرΑخ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑه  Αمن3ュ ヶ∝09 - 0902الΑمن ヱالボضるΑ الヤヘسطΑنるΑ  بدヱر د نゅصر احمد 
تصヱر مボترح لتطΑヱر منヰج الュヱヤバ لتامΑذ  دالゅΑ د دبヱان احمد

 るΑء نظرヱض ヶف ヶسゅمس اأسゅالخ フالص
 れゅΑヤعم るΑتنم ヴヤع ゅأثرهヱ ددةバالمت れءاゅالذك

るΑسゅاأس ュヤバال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ15/07/2014 م 
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 ヵندヘف د عبد ه الゅحظ الطゅعند الج るΑنゅسヤال るΑぼالر ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ16/07/2014 م 
محسن نゅصر عبد ه 

 مヘتゅح 
 るΑتنم ヶف ヶالذهن フصバال るΑجΑأثر استرات
 フالص ゆفذة لدى طاゅراءة النボال れراゅヰم

 るصمゅバال  るنゅمほب ヵヱنゅل الثヱء -اأゅバصن 

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

 16/07/2014 مゅجستΑر

 ヵヱد الرجΑف سعد حمΑمن  ヱمح ゆكت ヶف るΑاإسام るΑرر التربボم ュΑヱボت
 れゅجゅΑء احتヱض ヶر فゅالكب ュヤバتヱ るΑاام

 الدارسΑن 

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

 17/07/2014 مゅجستΑر

 ゆلゅء احمد غゅأسم
 ヶالمخاف 

 るΑاجنب るピヤك るΑزΑヤاإنج るピヤل るΑمج الحゅاثر البرن
عヴヤ المゅヰراれ الشるΑヰヘ لطヤبる المستヱى اأヱل 
 るバمゅج るΑالترب るΑヤك るΑزΑヤاإنج るピヤال ュشホ ヶف

 صنゅバء

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

 19/07/2014 مゅجستΑر

أحاュ عبد الساュ د 
 ヶボΑالعر 

 るΑزΑヤاإنج るピヤال るدراس れゅجゅΑاحت ヶصボت
 لطاゆ كるΑヤ المجتمع صنゅバء

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

 20/07/2014 مゅجستΑر

فΑゅز حمヱد Αحヶ حسΑن 
 فゅرع

 るΑالحر るرسゅمم るホعا るΑجゅانتゅب るΑمΑدゅااك
 るバمゅس بجΑالتدر るئΑء هゅلدى أعض るΑالبحث

 صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ20/07/2014 م 

 ヶنゅمΑال ヶヤف احمد عΑس  るΑلヱرة الدゅء التجゅشرك ュاه るΑدゅتصホا るدراس
 الΑمنるΑ مع بداるΑ االるΑヘ الجدΑده

ヶمنΑ るالزراع ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ21/07/2014 م 

صاح عبد الغنヶ احمد 
 ヵشدゅالح ヶجゅن 

 るاسطヱالنتجه ب れゅنΑسヱΑرΑالبكت フصヱヱ るΑボتن
 ュΑヱボتヱ ポΑبنヤحمض ال ゅΑرΑرة من بكتゅاع مختヱأن

るΑذائピاد الヱالم ヶف ゅΑヤمバم ゅヰتΑلゅバف 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ05/08/2014 دكت 

 ヵدゅد احمد احمد حمΑبكر  زا ヶن د بن ابΑل الدゅجم るامバى الヱゅفت
( ヶفヱالمت れ990ااشخر ゆゅكت るΑمن بدا )

 دراسヱ るتحペΑボ -الヱصゅΑゅ الヴ نるΑゅヰ المخطヱط 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ05/08/2014 دكت 

سعد عヶヤ د صゅلح 
 ヶجゅالزب 

 るبヤه لطボヘرر الボم ヶف るΑحده دراسヱ ءゅبن
المرحるヤ الثゅنるΑヱ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 

 الボضゅΑゅ الΑヰボヘه المゅバصر

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

 06/08/2014 مゅجستΑر

أحاュ د احسن د 
ヶمΑالح 

اثر استخداュ الحゅسゆヱ فヶ تدرΑس ااتزان 
ااヱΑنヶ فヶ المحゅلΑل المゅئるΑ عヴヤ التحصΑل 
 ヶنゅالث フالص れゅلبゅجل لدى طぼالمヱ ヶاآن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ09/08/2014 م 
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ヶمヤع ヵヱنゅث 
امる الغヱヘر احمد عبد ه 

 د شرف الدΑن 
 るΑتنم ヶف ヶالذات ュヤバالت るΑاستراتج るΑヤعゅف

 ヶنゅالث フالص れゅلبゅلدى ط るΑビالبا ュΑهゅヘالم
 るصمバال るنゅأم ヶف ヵヱنゅء -الثゅバصن 

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

 09/08/2014 مゅجستΑر

Αستخدمゅヰ طاゆ دراسる ااستراتΑجれゅΑ التヶ  نشヱان عヶヤ احمد عمر
 るΑزΑヤاإنج るピヤن الゅامتح るΑدゅلت るمゅバال るΑヱنゅالث
るصمゅバال るنゅام ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح るΑゅヰن ヶف 

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

 10/08/2014 مゅجستΑر

 ヶヤد ع ヶヤع ヶعبدالغن
 ヵرゅالحب 

 10/08/2014 مゅجستΑر الヰندسる المدنるΑ الヰندسΑ るمنヶ الطゆヱ البヤدヵسポヱヤ الجدارن المبنるΑ من 

احتゅΑجれゅ التطヱر المヰنヶ لمヤバمヶ رゅΑضれゅΑ  خゅلد محسن ΑحΑホ ヶران
المرحるヤ الثゅنるΑヱ من ヱجるヰ نظر المヤバمΑن 

 ヱالمشرفΑن التربΑΑヱن

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

 14/08/2014 مゅجستΑر

الصれゅヘ الشخصるΑ التشرΑح المرضヶ النسجヶ  زهرة د حسΑن 
لسرطゅن المبΑض لدى النسゅء الヱヤاتゅバΑ ヶنΑن من 

 سرطゅن المبΑض

ヶلゅمヱص るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆد الطΑلヱالتヱ ءゅر النسΑجستゅ19/08/2014 م 

عبد ه تΑسΑر عبد ه 
 معا

 ヶヤضゅヘالمسح الت ،フالزح ヴمنحن るدراس
الحرارヱ ヵالتركゆΑ الدペΑホ لبバض 

 نحゅس( -فضる  -تراكゆΑ)ホصدΑر 

ヶاردن ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ19/08/2014 م 

عبد الゅボدر نヱر الدΑن 
 ヶزلゅلح البゅص 

البΑع التجゅرヵ اإلكترヱنヶ التنظュΑ الゅボنヱنヶ لボバد 
)るرنゅボم るدراس (ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف 

ヶمنΑ  نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ20/08/2014 م 

ュΑヤسゅب ュلゅن عمر سΑل  حسヱΑالس るرثゅك るلجゅバم ヶف るΑمنΑال るفゅر الصحヱد
فヶ المنゅطペ الشرるΑホ )دراسる تحるΑヤΑヤ لΑバنる من 

)るΑمنΑال フالصح 

ヶمنΑ ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ21/08/2014 م 

عبده حمヱد احمد حسن 
ヶدمボال 

دヱر البرامج التΑヤバمるΑ فホ ヶنゅة سبほ فヶ امداد 
 れゅمヱヤバلمゅب ヶسゅاأس ュΑヤバالت るبヤط-  るدراس

るΑمسح 

ヶمنΑ ュن ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ25/08/2014 م 

ゆΑشع ヶヤد ع ヶヤع  るدمボالمت れゅالمنظم るΑجΑاسترات ュاثر استخدا
 るヤالمرح るبヤط ゆゅاكتس ヶف るビس الباΑلتدر

るΑビالبا れراゅヰمヤل るΑ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 

 25/0/2014 مゅجستΑر

 27/08/2014 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ تدرΑس التربるΑ  صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶالمヱجる فヶ اكتسゆゅ اثر استراتΑجるΑ ااكتشフゅ احاュ صゅلح حسΑن 
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ヶنゅボΑالحم  ヶنゅالث フالص るبヤة لدى طヱالتا れراゅヰم
るصمゅバال るنゅمほب ヵヱنゅالث 

るΑاإسام 

أヱكسΑΑنΑزا ヱالヱバامل المسببる تュΑΑボ نشゅط البゅرا  اΑمゅن د عبده غزال
 ヵヱヤشل الكヘال ヴمرش ヶن فΑΑالشرا ゆヤلتص

 ヶف ヵヱء الدمゅヘاإستص ヴヤن عΑشゅバالمزمن الم
 صنゅバء -مستشヴヘ الثヱرة 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ28/08/2014 م 

الΑمن ヱالحبشる فヶ الボرن الバاれゅホ التجゅرるΑ بΑن  نشヱان زΑد عヶヤ عنتر
( ヵادΑدس المゅ8∼ - ∼3∼الس∽)ュ 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ  ااداΑرゅر التΑجستゅ28/08/2014 م 

مΑسヱن عبدالرحمن 
ヵرΑن الزبゅحسヱاب 

 Enwinia carotovoraالتحكュ الحヵヱΑ ل 
المسببه لمرض الヘバن الرطゆ فヶ البطゅطس 

るالترب れゅبヱكرΑم ュستخداゅب 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ31/08/2014 دكت 

صヱ るビゅΑتュΑΑボ أشكゅل صΑدانヱ るΑعゅئるΑ صヤبه  عاء د عبدالكرュΑ عبده
 محددة

ヶمنΑ るدلΑالص れゅΑدانΑر الصΑجستゅ02/09/2014 م 

مゅバهد التュΑヤバ المヰنヶ الヱعヶ الヱطنヶ لدى طヤبる  رائد ΑحヴΑ عبده عجان
 ヶف るΑعゅااجتم るΑالترب れرراボبم るホعاヱ

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 04/09/2014 مゅجستΑر

 ヴΑسف مسعد محヱΑ عبده
 الدΑن

 るتホعاヱ ヶالصرف ヶعヱال るبヤلدى ط れرداヘلمゅب
 るバمゅج るΑالترب るΑヤبك るΑزΑヤاإنج るピヤال ュسホ

)るΑصرف るΑدال るء)دراسゅバصن 

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

 06/09/2014 مゅجستΑر

الゅバمる لヤدヱلる أسゅلゆΑ تمΑヱل عجز المゅزنる  مطΑع ΑحヴΑ عヶヤ سΑعد
 ヶف るΑヤالك るΑدゅتصホاا れشراぼالم ヴヤع ゅاثرهヱ

 ヶمنΑد الゅتصホترة  -ااヘヤل るΑヤΑヤتح る0991دراس 
- 3100ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ07/09/2014 م 

تバدد مヱاホع الخطゆゅ اإلヱ ヶヰاثره فヶ انヘتゅح  عبده احمد عبده الخゅلد
ヶرآنヘالنص ال 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤراه الヱ08/09/2014 دكت 

جعدان راجح عبده 
 جعدان

 ゆى كتヱمحت ヶف るΑسطヱر الΑΑゅバر مΑفヱمدى ت
 るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف るΑاإسام 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 

 09/09/2014 مゅجستΑر

مشكاれ التヱ ュヤバالتدرゆΑ المヰنヱ ヶتヤبΑ  るΑحヴΑ د محسن حسن
 متطヤبれゅ التنمるΑ بمحゅفظる عمران

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ11/09/2014 م 
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ارヱى احمد حسΑن 
ヶنゅヘن الصعゅضبع 

 るピヤال ュسホ るبヤى مدى تمكن طヱالمست るΑربバال
 るΑالترب るΑヤك ヶف るΑاامائ れراゅヰالرابع من الم

 جゅمるバ صنゅバء

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

 13/09/2014 مゅجستΑر

ヶヤرع احمد عゅف ュتゅخ  حΑالش れراゅΑعبده  \اخت ュゅبن عبدالرحمن البس
(れ0√32 ゆاヱأب るΑゅヰن ヴح الゅالنك ゆゅمن كت )هـ

 الボヘه

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆه  ااداΑااسام れゅراه الدراسヱ15/09/2014 دكت 

الضフバ الボرآنヶ فゅعるΑヤ برنゅمج مボترح لバاج  خヱヤد احمد جゅبر احمد
 ュΑヤバالت るヤمن مرح るلثゅالث るボヤالح れذاΑمヤلدى ت

 اأسゅسヶ بほمゅنる الゅバصمる صنゅバء

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

 17/09/2014 مゅجستΑر

جゅمるバ عدن فヶ اإنتゅج الヘكرヵ الصゅدر عن  د نゅصر عبده
 -ااطرヱحュ-  れゅ)الكتゆ 3101 - ∼098المدة 

るΑمترヱΑヤبب るΑヤΑヤتح るدراس )れゅΑرヱالد 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ18/09/2014 م 

اإدارة البΑئるΑ لヤمخれゅヘヤ الطبるΑ فヶ مستشれゅΑヘ  جヱاد د عبده الヱبر
るمゅバء الゅバصن 

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤراه عヱ18/09/2014 دكت 

امΑره ΑحヴΑ صゅلح 
ヶبΑالغر 

 ゆΑلゅسほب ゅヰتホعاヱ ヵمل اإدارバال れゅΑホاخا
إدارة الصراع التنظمヶ لدى مدΑرヵ مدارس 

 التュΑヤバ الثゅنヵヱ الュゅバ بمحゅفظる عمران

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ18/09/2014 م 

أثر مدخل ااتصゅل الヵヱピヤ فヶ تنمるΑ مゅヰراれ  احمد لطف ه احمد الربع
 ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط ヶヰヘر الشΑبバالت

 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 

 21/09/2014 مゅجستΑر

درجる التزاュ طヤبる المرحるヤ الثゅنるΑヱ فヶ محゅفظる  عبده مボبل احمد جヱله
ュヤバالت れゅΑホخاほء بゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ28/09/2014 م 

 ヴΑحΑ ヴΑحΑ ュΑعبدالكر
ヶلمゅالس 

 ヶف るΑتヱالص るボΑالطر るΑヤعゅراءة فボال るΑتنم
الجヰرるΑ لجヴ تامΑذ الحるボヤ اأヱلヴ فヶ مدارس 

るصمゅバال るنゅأم 

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

 01/10/2014 مゅجستΑر

تصヱر مボترح لتمΑヱل الجゅمれゅバ الΑمنるΑ  مゅزن داヱد سヤمゅن
るالنمذج ュヱヰヘء مヱض ヶف るΑمヱالحك 

 ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ11/10/2014 دكت 

المشكاれ ااجتمゅعるΑ المتضمنる فヶ كتゆ  د ΑحヴΑ صゅلح صاح
 ュΑヤバالت るヤمرح ヶف るΑعゅااجتم れゅالدراس

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 16/10/2014 مゅجستΑر
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عبده احمد حسΑن 
ヵرホالد 

 るΑتنم ヶف れحل المشكا るΑボΑطر ュاثر استخدا
 ヶف ヶمヤバل الΑالتحصヱ ヶر اإبداعΑكヘالت れراゅヰم

 ヵヱنゅث ヶنゅالث フالص るبヤء لدى طゅΑزΑヘال
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ19/10/2014 م 

امل حسن عبدالرحمن 
 حمΑدالدΑن

 れゅバヘالمرت ヶهه فゅΑد مゅحص るΑنゅإمكヱ ゆゅلبضب
دراسる فヶ المنゅخ  -الشمゅلるΑ الピربるΑ فヶ الΑمن 
ヶボΑالتطب 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ22/10/2014 م 

جال ΑحΑ ヴΑحヴΑ عطف 
 ه 

 ヶن فヱإنترفر ゅمゅحص الجヘل るΑصΑالتشخ るمΑボال
 ヶن فΑヤمゅバمن عند الゅد خمج التدرن الكΑتحد
 るΑسΑالرئ れゅΑヘالمستش ヶف るΑالصح るΑゅالرع

 بمدΑنる صنゅバء الΑمن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه  الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ22/10/2014 م 

عヱض عヱض عبده 
ヶسΑボال 

 ヱالسر るجヰل ヶف るΑتヱاهر الصヱالظ-  るدراس
るΑヘصヱ 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ22/10/2014 م 

اسمゅعΑل نعمゅن عبده 
 نゅجヶ عزالدΑن

 るΑمنΑال れゅバمゅأداء الج ュΑΑボترح لتボر مヱتص
 بゅستخداュ بطるホゅ اأداء المتヱازن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ23/10/2014 دكت 

 ヶヤد ع ヴΑحΑ احمد
ヶヘسヱΑال 

التدخل فヶ الخصヱمる المدنるΑ عヴヤ ضヱء ゅホ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28/10/2014 م 

 ヶヤلح عゅص ュنجاء حزا
ヵالمطر 

 ヶمنΑالمجتمع ال ヶء فゅالنس ュجرائ- ゅヰلゅاشك
 るΑعゅااجتم ゅرهゅاثヱ ゅヰバافヱدヱ ゅヰبゅاسبヱ

 るΑنゅاإنسヱ- るΑاستطاع るΑجヱلヱΑسس るدراس 

ヶمنΑ  هΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ29/10/2014 م 

لゅΑボヤدة درجる ممゅرسる مدΑرヵ المدارس  كヤستゅن ابراهュΑ عزΑز
التشゅركヱ るΑعاホتゅヰ بゅلرضヴ الヱظヶヘΑ لدى 

 るصゅバال るنゅأم ヶف ュゅバال ュΑヤバالت ヶمヤバم- 
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

 ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ30/10/2014 دكت 

ابتسュゅ عヶヤ سΑف 
ヵطرボالم 

 04/11/2014 دكتヱراه الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる الΑ れゅピヤمنヶ البنるΑ السردるΑ فヶ الشバرالΑمنヶ الحدΑث

 ヶجゅن نゅطヤس れゅعرف
ヶشΑالحب 

 るΑرゅمバالم るΑヱヰل الΑصほت ヶدرة فヱ لΑهほدة التゅإع
るمΑدボده الバص るنΑلمد 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑرゅمバالم るندسヰر الΑجستゅ05/11/2014 م 

عدنゅن عبده سΑف 
 إسمゅعΑل

 ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف るΑالمدن ヶدلΑالص るΑلヱぼمس
ヶه اإسامボヘالヱ رنゅボالمヱ 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ08/11/2014 م 
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د أحمد د حسΑن 
 البنヱس

 ペΑボتح ヶر فヱالتطヱ المبدأ れゅن إلتزامΑازن بヱالت
دراسる  -المتホゅバدΑن فヶ مرحるヤ إبراュ الボバد 
ヶه اإسامボヘال ヶف るرنゅボم 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ08/11/2014 م 

عゅئشる أحمد أحمد عゅمر 
ヵرΑالنص 

 るΑヱن مسكΑب ヶホل اأخاゅالكمヱ るヤΑضヘال
ヶزالピالヱ 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るヘسヤヘراه الヱ09/11/2014 دكت 

عبده راجح حسΑن 
ヶمヤΑالد 

 ヶヘΑظヱال ゅالرض ヴヤع ゅأثرهヱ るΑبΑالبرامج التدر
 دراسる تطبるΑボΑ عヴヤ جゅمるバ صنゅバء -

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ12/11/2014 م 

أحمد  عبدالゅボدر عبده
ヵرΑالشم 

 ュゅاإم るكヤء ممゅبن ヶن فΑخرほن المتΑΑنゅثمバر الヱد
 ヴΑحΑ0228 - 02∝8 2√09 - 0902هـ 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ17/11/2014 م 

خゅلد عبده عヶヤ د 
 المؤΑد

مع  √اأبدΑدΑمس البشرヵ مゅボرنる بΑن برヱتΑن 
فヶ تشخΑص سرطゅن  ∼03مستضد السرطゅن 

 المبΑض 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24/11/2014 م 

ヵدΑالسع ュس د حزاΑホ  لゅヘلدى أط ュالد ヶف ポى الزنヱمست ュΑΑボت
 المدارس 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24/11/2014 م 

ヶنゅد د أحمد الصنع  ヶن فヱΑزヘヤالتヱ るاإذاع ュسホ るبヤن طゅボى إتヱمست
 るΑヱالنح れراゅヰمヤء لゅバصن るバمゅبج ュاإعا るΑヤك

ュヰΑヤررة عボالم 

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

 24/11/2014 مゅجستΑر

 ュΑヤبشرى عبدالع
ヶヘسヱΑال ゆΑホعبدالر 

 ( ゆتاゅمج المゅبرن ュأثر استخداmatlab  ヶف )
 ヶف れゅضゅΑى الرابع رヱالمست るبヤل طΑتحص

بكるΑヤ  -مボرر التحΑヤل الバددヵ بكるΑヤ المجتمع 
 التربるΑ جゅمるバ صنゅバء

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

 25/11/2014 مゅجستΑر

عبس من  -مستヱى تمكن طヤبる كるΑヤ المجتمع  أحمد سΑヤمゅن صغΑر كتح
るΑبゅالكت れراゅヰالم 

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

 03/12/2014 مゅجستΑر

 ヶヤرة عبده عΑسم
 المΑدمه

 ゆذバال ゆゅعبヱ صلヘد المボバال るامバヤسل لヤالس
 ヶفヱالمت ヶرشボال ヴسヱبن حسن بن م ヴΑحΑ

821 ペΑボتحヱ るهـ دراس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ04/12/2014 دكت 

ΑحヴΑ عヶヤ د أحمد 
ヶلゅヰボال 

 るピヤال ュفس ゆأداء طا ュΑヱボت るΑالترب ヶف るΑربバال
الバمるΑヤ بكるΑヤ التربるΑ ج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 

 08/12/2014 مゅجستΑر

 08/12/2014 مゅجستΑر الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ  るΑمنヶالボヘه المرヱعるΑ ، البヱارベ الΑمゅنるΑ فヶ مسゅئل رヱضه بنれ أحمد د 
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تほلフΑ الバامる محュ دبن أحمد عبدالبゅرヵ اأهدل  أبヱالرجゅل
 ( れ0392  ヴع إلΑالب ゆゅكت るΑمن بدا ) هـ

 دراسヱ るتحペΑボ -نるΑゅヰ ااホرار 
دراسる فるΑヰボ -زΑنる النسゅء ヱأحكゅمゅヰ فヶ الボヘه  عدنゅن د أحمد بゅنゅفع

るرنゅボم 
ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ11/12/2014 دكت 

تطΑヱر أداء الجゅمれゅバ الΑمنるΑ فヶ ضヱء اホتصゅد  محمヱد عبده حسن د
るرفバالم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ13/12/2014 دكت 

ヱΑسف أحمد نゅصر 
 مヰراس

مطゅلゆ الكゅヘر التバنتるΑ من أنبゅΑئヱ ュヰمنヰج 
 ゅヰバمل مゅバالت ヶرآن فボال- るΑعヱضヱم るدراس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ16/12/2014 م 

ヶجゅل عبده نΑゅه ベヱرゅامل  فヱص عΑتشخ ヶزا فΑنΑكسヱر أゅب ュΑط أنزゅنش
الخطヱرة لتصゆヤ الشراΑΑن لمرضヴ السكر من 
 النヱع الثゅنヶ فヶ كبرى 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18/12/2014 م 

 ヶヤع ヶヤن عゅراجح دح
ヶنゅالجرب 

 れداゅΑボر الゅΑر اختΑΑゅバم るΑرヱヰالجم ヶف るΑバمゅالج
الΑمنるΑ فヶ ضヱء ااتجゅهれゅ المゅバصرة 

ヵاأداء اإدار るΑلゅバヘب ゅヰتホعاヱ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ18/12/2014 دكت 

 ゆلゅة مرشد د غゅنج
ヶبヱالدر 

 るΑسヘط النヱピدر الضゅء مصゅانتمゅب ゅヰتホعاヱ
 るنゅأم ヶن فΑدホゅバن المتΑヘظヱلدى الم ヶطنヱال

るصمゅバال 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ21/12/2014 م 

ヶボヤالخ ヶヤأحمد ع ベإشرا  るثヱヤالم るΑطرヘال ュヱض السمバبヱ れゅΑطرヘال
لحبゆヱ البن الΑمنヶ المخزنる فヶ مدΑنる صنゅバء ، 

 الΑمن

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ21/12/2014 م 

 れدر حكمゅボعبدال ヶヤع
 أحمد

استخداュ تボنるΑ طبゅع السطヱح الحدΑثる فヶ تشكΑل 
 ゅΑلخا ヶヘヤالخ ヶل السطحゅالمجヱ عثゅالب

るΑن الشمسヱكΑヤالس 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ24/12/2014 م 

أكرュ نゅصر نゅصر حسΑن 
ヶヤعبده ع 

الخゅلフ النحヵヱ فヶ حヱاشヶ شرヱحほلるΑヘ ابن 
 ポلゅم-  ، ヵالحضر るΑشゅح ، ヵاأزهر るΑشゅح

 حゅشるΑ الصبゅن

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ24/12/2014 م 

اتخゅذ الボرار لطヤبる بنゅء مゅΑボس لヤمجゅزفる فヶ  سヤطゅن أحمد عヶヤ صゅلح
るصمゅバال るنゅأم ヶف ヵヱنゅلث الثゅالث フالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ25/12/2014 م 

 25/12/2014 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ تدرΑس الるピヤ  التربるΑ صنゅバء Αمنヶ أثر الボراءة المヱجるヰ ذاتゅΑً عヴヤ الكゅヘءة الボرائるΑخدΑجる عبده مゅرش 
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 اانجΑヤزるΑ رزاز
سゅرة ゅΑسΑن د عبده 

ヶشΑالحب 
 るΑترب ヶف るΑرゅヰالمヱ るΑرفバالم れゅΑヱالمست るدراس
 るفظゅمح ヶف るΑヘΑعز لدى المرأة الرゅالمヱ ュゅنビاأ

 الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ -أبΑن 

ヶمنΑ るالزراع  ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ25/12/2014 م 

مبخれヱ محسن سعヱد 
ュتヰصر مゅن 

دراسる من  -عゅصمる سبほ بΑن مほرヱ ゆصرヱاح 
るΑخΑرゅاهد التヱالشヱ るΑخال الدائل اأثر 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ28/12/2014 م 

 ュلゅء عبده عبدالعゅهن
 سΑف

 ヶعゅバط اأشゅس النشゅΑホ رヱالصخ ヶف ヶバΑالطب
 ヶزل فゅء المنゅبن ヶف るء المستخدمゅاد البنヱمヱ

 مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ28/12/2014 م 

رجゅء أحمد إبراهュΑ أحمد 
ヵرヱالمحط 

 るبヤلدى ط ヶز الدراسゅاانج るΑバس دافゅΑボء مゅبن
 جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ29/12/2014 م 

آثゅر ヱادヵ ظヰر التゅرΑخるΑ ) فترة مホ ゅبل  د ظヘران عبده البكΑر
るΑヘصヱ るΑボΑثヱت るدراس ) ュاإسا 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ30/12/2014 م 

ヱعاホتゅヰ بゅتخゅذ الボرار مستヱة الثゅボفる الヤバمるΑ  عبده د عヶヤ الدغΑش
 るنゅمほب ヶمヤع ヵヱنゅلث الثゅالث フالص るبヤلدى ط

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31/12/2014 م 

عبدالساュ حسΑن سعΑد 
ヶسΑخم 

 ヴヤع ュئゅホ مجゅبرن るΑلゅバف るΑسヘالن れゅجゅع الحゅإشب
فヶ خヘض بバض ااضطرابれゅ السヱヤكるΑ لدى 

 るصمゅバال るنゅأم ヶن فΑヤمゅバل الゅヘء -اأطゅバصن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ01/01/2015 م 

اأنمゅط الピذائるΑ السゅئدة فヶ محゅفظる مほرゆ  صゅヘء صゅلح عヶヤ مشرح
ゅヰΑヤثرة عぼامل المヱバالヱ 

ヶمنΑ るالزراع  ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ01/01/2015 م 

عبدالヤطΑف أحمد أحمد 
 صゅلح سبゅء

 01/01/2015 مゅجستΑر الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ  るΑمنヶ حدΑث الボرآن عن الボرأن

 ヶヤعبده د ع ヴΑحΑ
ヵرヱالج 

 04/01/2015 مゅجستΑر الュヱヤバ السゅΑسるΑ التجゅرة ヱااホتصゅد Αمنバ3103/3110ュ ヶاれゅホ الΑمنるΑ الرヱسるΑ ال

مぼشراれ سامヱ るجヱدة التمヱر المتداヱلる فヶ  عゅمر عヶヤ مヰدヵ عゅمر
 أسヱاベ أمゅنる الゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ るالزراع るΑدビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ10/01/2015 م 

المゅバلجる الحるΑヱΑ لΑヰدرヱكربヱنれゅ البترヱل  سعدるΑ أحمد د عبده
るالترب れゅبヱكرΑم るاسطヱب 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ10/01/2015 م 

 15/01/2015 مゅجستΑر طゆ المجتمع الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶمゅバرヱ フاتجゅهヱ れゅممゅرسれゅ النسゅء الΑمنれゅΑ سゅلヶ أحمد عبده د 
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ヶنゅΑاإر るصمゅバال るنゅأم ヶف ュالرح ペن عنゅل سرطヱح 
ヵصر الخدرゅن ヶヤصر عゅن  نΑヤمゅバلدى ال ヵإبداع اإدارゅته بホعاヱ نΑالتمك

るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶف 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ15/01/2015 دكت 

هنゅء د عヶヤ حسΑن 
ヶبΑالضب 

 るΑربバال ヶتピل ゆكت ヶف ゅヰنΑتضم ヶピنبΑ ヶالت ュΑボال
لヤحるボヤ الثゅلثる من التュΑヤバ اأسゅسヱ ヶمدى 
るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ゆهذه الكت ヶف ゅافرهヱت 

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

 17/01/2015 مゅجستΑر

التربるΑ الΑヤバمる فヶ دراسる تΑヱボمるΑ لبحヱث  غدΑر سΑف أحمد حسن
 3103/0923ュالجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ خال الヘترة 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ21/01/2015 م 

د د عヶヤ حسΑن 
れゅبرك 

 るΑالجنس れゅإثب ヶهرة فゅالظ るلゅالح るΑحج
 ゅرهゅآثヱ ュالد ペح ヴヤع るئمゅボال るΑヤاأص-  るدراس

るرنゅボم 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ28/01/2015 م 

 ヶヤن عΑحس ヴΑحΑ د
 المزボΑر

 ヵمد المستندゅد فتح ااعتمボバل ヶنヱنゅボال ュΑالتنظ- 
 ヵالمصرヱ ヶمنΑن ) الΑانヱボال ヶف るرنゅボم るدراس

 ヱالボطرヱ ) ヵالヱボاعد المヱحدة

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ28/01/2015 م 

عبدالمポヤ د ΑحヴΑ لطف 
 شゅكر

 るΑمنΑال れゅバمゅجヤل るΑجゅءة اانتゅヘس الكゅΑホ
 ( れゅنゅΑبヤل ヶボΑヱل التطΑヤالتح ュستخداゅبDEA  ) 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ29/01/2015 دكت 

るبヤأحمد عبده الخ ュصゅلدى  ع ヶل الدراسΑالتحص ヴヤثرة عぼامل المヱバال
 るفظゅبمح るΑمヱالحك ュゅتΑاأ るΑゅر رعヱد るبヤط

れΑヱالمح 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ31/01/2015 م 

 05/02/2015 مゅجستΑر الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ  るΑمنヱホ ヶاعد تヘسΑر النصヱص الボバدるΑ عند اأشゅعرة عヶヤ جبر عヶヤ صゅلح
 ュسゅホ د راجح るヘΑلط

ゆغا 
 ヶمه فヱヤعヱ ュΑرآن الكرボال ヶمヤバأداء م ュΑヱボت
 るنゅمほب るصゅالخ れゅجゅΑااحت ヵヱمدارس ذ

 るالازم るΑنヰالم れゅΑゅヘء الكヱض ヶف るصمゅバال
ュヰل 

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

 07/02/2015 مゅجستΑر

 ヶヤن أحمد د عゅعدنن
ヶمΑヤالس 

 ゅヰتホفر ゆゅأسبヱ るΑاإسام るحدة اأمヱ املヱع
るΑدボع るدراس るالسنヱ رآنボء الヱض ヶف 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ07/02/2015 م 

 ゆヤヰعبدالرحمن أحمد م
ヵالمطر 

مدى تヱافر مゅヰراれ التدرΑس التخصصるΑ لدى 
 るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف るΑاإسام るΑالترب ヶمヤバم

 بمحゅفظる صنゅバء من ヱجるヰ نظر المヱجΑヰن

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

 11/02/2015 مゅجستΑر

 12/02/2015 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ تدرΑس الるピヤ  التربるΑ صنゅバء Αمنヶالثゅمن من مستヱى اكتسゆゅ تامΑذ الصフ  أحمد ΑحヴΑ عヶヤ عبده
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 ヶف るΑرヰراءة الجボال れراゅヰلم ヶسゅاأس ュΑヤバالت
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

るΑربバال 

ヶヤاجد د أحمد عヱ  ゅΑرافピالج ゆن كتΑمدى تضم るΑヱنゅالث るمحرلヤل
 ゆゅمدة اكتسヱ るΑرافピالج れراゅヰمヤمن لΑال ヶف

ゅヰل るبヤالط 

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

 14/02/2015 مゅجستΑر

تمثΑل اأدヱار فヶ أثر استخداュ استراتΑجるΑ  نるヤヰ صゅلح أحمد عبΑد
تدرΑس اأحゅΑء عヴヤ التحصΑل ヱااحتゅヘظ 
 ヶنゅالث フالص れゅلبゅلدى ط るΑمヤバدة الゅلمゅب

 الثゅنるΑヱ بمحゅفظる الضゅلع 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ15/02/2015 م 

صاح عبدالمポヤ أحمد 
れعضا 

 ( ヶن الشحمΑتヱالبرA  ュحجヱ ) れゅحΑヘالص
 ( るسطヱالMPV  ヶف るΑبヤホ رةヱامل خطヱバك )

المرضヴ المصゅبΑن بボصヱر الدرるΑホ فヶ كبرى 
 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16/02/2015 م 

جمるヤΑ عبده عヶヤ د 
 السمヰرى

 ヶホر الداء الزاゅدل انتشバم ヴلدى المرض
 الΑمنΑΑن المصゅبΑن بداء السكر النヱع اأヱل

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ16/02/2015 م 

ヶヤشヱأحمد د ال ヴن منΑكヱΑاأنترل れゅΑヱمست ュΑΑボ8-ت ゅتΑالبヱ-3 
مΑكرヱヤビヱبヱΑلΑن فヶ مصل مرضヴ سرطゅن 

 ヶن فΑΑمنΑال ュءالدゅバبصن るمゅバال れゅΑヘالمستش 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ16/02/2015 م 

ヶضゅボد الヱد أحمد حم  ヶف るΑعゅااجتم るدالバر الゅΑバمヱ るΑلゅالم るسゅΑالس
 دراسる تحュ- るΑヤΑヤ 3100 - 0991الΑمن لヘヤترة 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد   التجゅتصホر ااΑجستゅ16/02/2015 م 

نجヱى أحمد د سΑف 
ヵطرボالم 

فヶ شبكる المゅΑه  333مراホبゅビ るز الرادヱن 
 -الجヱفるΑ الحكヱمるΑ المピذるΑ لمدΑنる صنゅバء 

ポعن ذل るتجゅالن るΑر الصحゅر اأخطΑدボتヱ منΑال 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ16/02/2015 م 

اأعراض السرΑرるΑ المحصヤه ألتゆゅヰ الخمجヶ  د حسΑن د المΑボد
ヶذجヱرة النمヱالث ヴヘمستش るئΑداخل ه ヶدائバال 

ヶنΑسطヤف るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑطنゅر البΑجستゅ17/02/2015 م 

نヱار عヶヤ د حسΑن 
 الヱاثر

 ヴヘمستش ヶف るΑبヤボال るΑボヤنمط اأمراض الخ
ュゅバرة الヱالث 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑطنゅر البΑجستゅ17/02/2015 م 

تほثΑر مضヒ الれゅボ عヱ ヴヤظゅئフ البطΑن ااΑسر  هشュゅ أ؛مد الحゅج الΑボヘه
اانボبゅضヱ るΑاانبسゅطるΑ بΑن مرضヴ ارتゅヘع 

 ュط الدピض 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑطنゅر البΑجستゅ17/02/2015 م 
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 ヶヤر د عゅر خطヱصب
ヴاأسط 

 ュヱヤع るبヤبط るصゅالخ るΑヤمバالم るاانشط ュΑヱボت
 )ヵسترゅر )مヱمج المطゅر البرنΑΑゅバلم ゅボفヱ ةゅΑالح

 بكるΑヤ التربるΑ ج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17/02/2015 م 

عبدالكرュΑ سΑف عبده 
 حمヱد

 るΑرارボاست ヴلヱا ュΑΑボت ペطゅمنヤل れالمنحدرا
 ااثرヱ るΑالسكنるΑ عヴヤ امتداد ヱادヵ دヱعن

ヶمنΑ ュヱヤバال るئΑالبヱ اارض ュヱヤر عΑجستゅ17/02/2015 م 

ヶشΑد الحب ヴΑحΑ ュゅإبتس  ヶف ゅΑバΑطب るバالمش れداΑヱز النΑتراك るدراس
الصخヱر فヶ بバض منゅطペ محゅفظتヶ تバز 

 るΑعゅバاإش るر الجرعΑدボتヱ لحجヱ عن るتجゅالن
ポذل 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ18/02/2015 م 

عصュゅ حسΑن د راشط 
ヶヤعヱأب 

مستヱى التنヱر البΑئヶ لدى طヤبる المستヱى 
 النゅヰئヶ فヶ كれゅΑヤ ج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18/02/2015 م 

ゅホئد صゅلح سعد أ؛مد 
るمゅالمن 

 ヶن فΑヤمゅバヤل ヶヘΑظヱااداء ال ュΑΑボت ュゅنظ るΑヤعゅف
るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶف ヵز اادارゅヰالج 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ18/02/2015 م 

الكΑنヱا عヴヤ تほثΑر خヤط دペΑホ الボمح بدペΑホ  خゅلد د عسゅج د
 الخصゅئص الرヱΑلヱجヱ るΑجヱدة الخبز النゅتج

ヶمنΑ るالزراع るΑدビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ19/02/2015 م 

 ヶجゅح د نゅتヘعبدال
ヵدΑعبده الحم 

 ペΑホمح بدボال ペΑホلد ヶر ااستبدال الجزئΑثほت
 れゅヘالص ヴヤع ヵرゅバر الΑバالشヱ るバΑالذرة الرف

 النゅتجالرヱΑلヱجヱ るΑالخبز 

ヶمنΑ るالزراع るΑدビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ19/02/2015 م 

الヘكر التربヱ ヵヱتطبゅボΑتる عند مゅلポ بن  عゅホ ヶヤسュ أحمد د
(ヶ0982 - ∼091 -هـ 0292 - 0232نب)ュ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  るΑل التربヱر اصΑجستゅ19/02/2015 م 

ヶلヱالخ ヶヤهد عゅمج ヴΑحΑ  ヶف ヵヱالترب れراراボر المΑΑゅバم ペΑボمدى تح
 )ヵسترゅع مヱمشر( ュヱヤバال ュヤバمج اعداد مゅبرن

 るئΑء هゅاعضヱ نΑمヤバالم るبヤنظر الط ヶتヰجヱ من
 التدرΑس

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ19/02/2015 م 

ヶسΑلح د العمゅد ص  ヶبΑمج التدرゅالبرن ュΑヱボت るΑربバال るピヤال ヶヰجヱلم
 ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑヱنゅالث るヤلمرحゅب

るΑبΑالتدر ュヰتゅجゅΑء احتヱض 

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

 19/02/2015 مゅجستΑر

ヶحヤته  أحمد أحمد عبده طホعاヱ ヶضゅΑر الرΑكヘلدى الت パゅالدم ヶنبゅبج
 るصمゅバال るنゅمほب ヵヱنゅل الثヱاا フالص るبヤط

 صنゅバء

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

 21/02/2015 مゅجستΑر
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حゅΑة غゅلゆ صゅلح 
ヶبゅصヱال 

اثر استخداュ الΑدれゅΑヱ فヶ تدرΑس ヱحدة الكسヱر 
ااعتゅΑدるΑ عヴヤ تحصΑل تامΑذ الصフ الخゅمس 

ヶسゅااس 

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

 22/02/2015 مゅجستΑر

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

 るΑطرヘمه الヱسمヱ ュヱΑزارヱΑヘヤى لヱΑالح ュالتحك
 るΑذائピال ゅヰتゅمنتجヱ るΑمゅالذرة الش ヶمن  -فΑال 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ23/02/2015 دكت 

るنΑز ヶヤع ヵدゅبد هゅع  ゆゅバΑاست ヴヤع るبゅخص الكتヤراءة مع مボاثر ال
 るΑヤك るΑزΑヤاتج るピل ヶنゅى ثヱمست ゆراءة لطاボال

 التربるΑ جゅمるバ عمران

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

 24/02/2015 مゅجستΑر

أمる العュΑヤ د نصゅر مボبل 
 عنبر

تヱヤث دペΑホ الボمح المستポヤヰ فヶ الΑمن بゅنヱاع 
 ااسبرجヤΑس ヱتほثΑرهゅ عヴヤ جヱدته

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ26/02/2015 م 

ヶسحر د أحمد المغرب  るصゅراض الخビلا るΑزΑヤاانج るピヤمج الゅبرن
 ベدゅنヘإدارة الヱ るحゅΑالس ュسホ ヶرر فボالم- るバمゅج

 ゆا-  るΑヤΑヤتح るدراسるΑدボن 

ヶمنΑ れゅピヤال るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ04/03/2015 م 

فゅバلるΑ برنゅمح ゅホئュ عヴヤ بバض اانشطる التربるΑヱ  هدى أ؛مد نゅجヶ محسن
 ヶف るضヱل الرヘلدى ط るاطنヱالم ュヱヰヘم るΑلتنم

 ام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راه عヱ05/03/2015 دكت 

سゅرة عゅمر عبدالجبゅر 
 فΑヤح

 ヶف るالمتضمن るΑボヤالخ ュΑボال るΑترح لتنمボر مヱتص
 るΑااسام るΑالتربヱ مهヱヤعヱ ュΑرآن الكرボج الヰمن

 ュΑヤバالت るヤمن مرح ヴلヱاا るボヤالح るبヤلدى ط
ヶصصボال ゆヱヤااس ュستخداゅب ヶسゅااس 

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

 05/03/2015 مゅجستΑر

صゅヘء د د عبده 
 درΑヱش

المصヶヤ بΑن مرضヴ التゆゅヰ  33اإنترلヱΑكΑن 
 れراΑピمع مت るطゅارتبヱ ヶヤصヘالم ュزΑتゅمヱالر

 المرض الدمるΑヱ 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08/03/2015 م 

مبゅرポ الΑزا غゅزヵ عヱض 
ヵدΑالجع 

 るΑالذات るعゅلأضداد المن ヶヤر المصゅاانتش
الخゅصる بゅلمゅنヱز المرتبطる بゅلاكتΑن بΑن 

 るنΑبمد ヶヤصヘالم ュزΑتゅمヱالر ゆゅヰالت ヶمرض
 صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ08/03/2015 م 

خゅلد أحمد سعد د 
 الحداء

 るسゅΑالس ヴヤع るΑヤالداخ るئΑامل البヱر عΑثほت
 るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف るΑرجゅ3110الخ - 

3100ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ10/03/2015 م 
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ュنゅغ ヶヤن عΑلد حسゅخ  れゅلخدم ヶنゅل المكΑヤالتح ゅヰتゅΑنボتヱ れاゅااتص
 れゅمヱヤバالم ュنظ ュستخداゅب るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف

 るΑرافピالجGIS 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراه الجヱ15/03/2015 دكت 

د أحمد حسΑن 
るΑرヱحヱأب 

 るΑヘΑة الرゅتヘال ゆامل تسرヱع ュΑヤバمن مدارس الت
دراسる مΑدانるΑ  -ااسゅسヱ ヶالثゅنヵヱ فヶ الΑمن 

 لΑバنる فヶ محゅفظる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ16/03/2015 م 

ゆボمع ヶヤدل أحمد عゅلكل  ع ヶاجバالヱ ヶئゅホヱمن عنصر ااثر ال
 -السΑヤΑنヱ ュヱΑهرمヱن المΑاتヱنΑن عヴヤ الكبد 

 ヴヤد  -الكΑلمب ヴر السمΑثほس من التゅΑالبنكر
ゆر اأرانヱذك ヶف れΑヱمثΑالد 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ16/03/2015 دكت 

الヱسゅئط فヶ فゅバلるΑ برنゅمج حゅسヱبヶ متバدد  منヴ د عبدالゅボدر بゅزهΑر
 フالص るبヤل طΑتحص ヴヤع るΑااحداث るندسヰال

ヵヱنゅل الثヱاا 

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

 18/03/2015 مゅجستΑر

الヘراるΑビ لدى طヤبる صヱバبれゅ تュヤバ الヰندسる  إبراهュΑ د الزبΑر الزΑن
الصフ الثゅنヶ الثゅنヵヱ الヤバمヱヱ ヶضع تصヱر 

 ゅヰاجバترح لボء -مゅバصن るصمゅバال るنゅأم 

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

 19/03/2015 مゅجستΑر

لヤمكヱヘفΑن فヶ خدمれゅ المヱヤバمれゅ المボدمる  سヱسن عヶヤ أحمد الحداء
 るΑمنΑال れゅالمكتب- るΑمسح るدراس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ19/03/2015 م 

عبدااله عبدالヤطΑف 
 محسヱن عヶヤ الヱجΑه

 ヶف ュゅتΑلدى اا れر الذاΑدボت るنゅمほب るΑゅر الرعヱد
 るΑゅالدع ヱنح ュヰتゅهゅتجゅته بホعاヱ るصمゅバال

 الخΑرΑه

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ26/03/2015 م 

بれΑ الحكمヱ るدヱره فヶ الصاれ الヤバمるΑ بΑن  احمد سعΑد نゅصر د
ゆرピالヱ ベヱالشر 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ28/03/2015 م 

سュΑΑヤ بننحヶΑ بن عヶヤ ل 
 مطΑر

 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت ゆلدى طا ヶسヘاامن الن
 ヱنح ュヰتゅهゅتجゅته بホعاヱ るصمゅバال るنゅأم

ヶعゅااجتم ヶئゅااخص 

ヵدヱバء سゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ05/04/2015 م 

ヵدゅمد ممゅالحداد ح ヵヱヤع  るΑلヱالد れゅホاバال ヴヤع ゅاثرهمヱ ゆالحرヱ ةヱボال
منذ نるΑゅヰ  -فヶ ظل النظュゅ الدヱلヶ المゅバصر 

 الحرゆ البゅردة ヱحتヴ الれホヱ الراهن

 13/04/2015 مゅجستΑر الュヱヤバ السゅΑسるΑ التجゅرة ヱااホتصゅد جزرالボمر

ュسゅホ محسن احمد ヴΑحΑ  منΑال ヶرة فゅالتجヱ るعゅبع الصنゅرن السボمن الヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ11/05/2015 دكت 
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(ヵجرヰسع الゅرن التボال ヴ0 - 02ال∽)ュ 
ュصر الحدゅبل نボر مΑبش  ヱزピمن ال るΑحΑالمسヱ るΑى اإسامヱボال フホヱم

 るΑكゅأنط ヶبΑヤ0189هـ / 93√ - 90√الص - 
0192ュ 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ13/05/2015 دكت 

 ヵدゅلح عبゅن صΑد ز
ヵالسعد 

 るΑヱنゅث るس مدرسΑسほترح لتボر مヱتص
لヤمヱهヱبΑن فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 

るΑلヱر الدΑΑゅバالم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ21/05/2015 دكت 

 03/06/2015 دكتヱراه الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنるΑ  سヱرヵ ترجΑحれゅ الバامる خゅلد الشヘボه ヱآرぼه الるΑヰボヘ محمヱد عزالدΑن زΑدان
عبدالكرュΑ سعΑد عبده 

 ゅホسュ الدعΑس
 れゅバمゅالج ヶف るΑاإدار れゅمヱヤバالم ュر نظΑヱتط

るΑمنΑال 
ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ08/06/2015 دكت 

تصヱر مボترح لتطبペΑ مΑΑゅバر الحكمる فヶ كれゅΑヤ  نゅصر سعΑد عヶヤ  محسن 
るΑمنΑالمجتمع ال 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ08/06/2015 دكت 

احمد بن عبده بن احمد 
 الحヤΑヱه

أمراض الヤثる لدى مرضヴ السكرヵ الヱاصΑヤن 
 الΑمن -لヤمركز الヱطنヶ لヤسكرヵ بصنゅバء 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ18/06/2015 م 

 ヶヤع ュسゅホ ュΑعبدالكر
ヶالبرط ュحزا 

التュΑヤバ الュゅバ اأهるΑヤ نظュゅ إدارヵ مボترح لمدارس 
فヶ الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء مدخل إدارة 

 التمΑز

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ04/07/2015 دكت 

ヵصر المطرゅد ن るطمゅء  فゅلدى أعض るΑمヤバال るΑجゅإنتゅافز بヱالح るホعا
 هΑئる التدرΑس بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ05/07/2015 م 

عبدالجΑヤل د نゅصر 
るΑホヱال 

تュΑΑボ نمヱ ヱازهゅر بバض اصنフゅ من الボرنヘل 
るΑرゅالتج 

ヶمنΑ るالزراع  れゅبゅピالヱ نΑستゅر البΑجستゅ09/07/2015 م 

 ヱد د ابヱبشرى د حم
るヘヤح 

 るΑربバال ヶتピل ゆكت ヶف るΑヘΑالص るاانشط ュΑヱボت
لヤحるボヤ ااخΑرة من التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ ضヱء 

ヶر اإبداعΑكヘالت れراゅヰم 

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

 14/07/2015 مゅجستΑر

ヶثΑالغ ヶヤع ポرゅلح مبゅالمدارس  ص ヵرΑمد ゅرض るدرج ヶف るمゅバال るΑヱنゅالث
 ヴالمبن れゅヘاصヱعن م るΑمنΑال るΑرヱヰالجم

るΑلمゅバر الΑΑゅバء المヱض ヶف ヶالمدرس 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ15/07/2015 م 

حسヱن عヶヤ السΑد 
 عبدربه د

المدارس ااسゅسるΑ تصヱر مボترح لتطΑヱر اداء 
الحكヱمるΑ بほمゅنる الゅバصمる صنゅバء فヶ ضヱء 

るمヤバالمت るالمنظم ュヱヰヘم 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ25/07/2015 دكت 
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ヶفゅاحمد عط ヶجゅن るヤΑلدى  جم ヶمΑاء التنظヱلゅب るΑヤΑヱده التحゅΑボال るホعا
 ىゅعضゅء هΑئる التدرΑس بجゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ29/07/2015 م 

احمد عヶヤ عبده د 
ヵدرΑالح 

 れゅΑجΑستراتゅب るΑヱالنح ュΑهゅヘس المΑأثر تدر
الذكゅءاれ المتバدة فヶ تنمるΑ مゅヰراれ التバبΑر 
 るنゅمほب ヵヱنゅل الثヱاأ フالص るبヤلط ヶبゅالكت

 الゅバصم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Αربバال 

 30/07/2015 مゅجستΑر

اثر استخداュ استراتΑجれゅΑ التュヤバ المنظュ ذاتゅΑ فヶ  سمゅح احمد عبده شゅكر
 るΑزΑヤاانج るピヤال ヶراءة فボالヱ るبゅالكت ヶرتゅヰم

كるΑヤ التربるΑ  -لدى طاゆ المستヱى الرابع 
 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 

 30/07/2015 مゅجستΑر

ヱホゅن د خΑجر د حسゅج  هゅاانت ヶف ヶヘΑظヱال ヱلنحゅب ヶعヱاثر ال
 るبゅالكت ヶح فΑالصح ヵヱピヤال ュااستخدا(ヵヱピヤال

 るبヤالتحدث( لدى طヱ るピヤال ュسボب ヶنゅى الثヱالمست
 اانجΑヤزるΑ فヶ كるΑヤ 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ΑزΑヤاانج 

 30/07/2015 مゅجستΑر

سΑدة احمد هゅشュ عبده 
ヵرゅヰالش 

 ュヤバالت るΑجΑاسترا るΑヤعゅف るΑتنم ヶن فゅボالات
 るヤالمرح れゅلبゅلدى ط るΑビالبا れراゅヰالم

るصمゅバال るنゅمほب 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 

 01/08/2015 مゅجستΑر

اادヱار فヶ تحصΑل اثر استخداュ طرるボΑ لゆバ  عبده احمد صゅلح نヰشل
 るنゅمدارس ام ヶمس فゅالخ フذ الصΑتام

 الゅバصمる لمゅدة التゅرΑخ

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

 02/08/2015 مゅجستΑر

 ヶヤس عヱدボء عبدالゅرج
ヵزヱعبده الجرم 

 ュゅاأجس ヴヤع るطヤالمس るΑى البصرヱボال ゆゅحس
るボΑホالد 

ヶمنΑ ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ11/08/2015 م 

امゅنヶ عヶヤ حسΑن 
ヶヘئゅالج 

اثر استخداュ الرسュヱ المتحركる فヶ تدرΑس 
الュヱヤバ فヶ تنمるΑ الذكゅء الヱجدانヶ لدى تامΑذ 

るصمゅバال るنゅمゅب ヶسゅلث ااسゅالث フالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ13/08/2015 م 

ヶعان شرس ヴΑحΑ احمد  るΑتنم ヶف ュヤバرة التヱد るΑجΑاسترات ュأثر استخدا
 ゆلدى طا るندسヰال ヶف ヶمヱر المنظΑكヘالت

るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅسع اأسゅالت フالص 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ15/08/2015 م 

حسΑن حمヱد ΑحヴΑ صゅلح 
 الحنش

 るボヤالح ヶف るΑاإسام るΑالترب ゆمدى تضمن كت
 るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヶسゅاأس ュΑヤバرة من التΑاأخ

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

 20/08/2015 مゅجستΑر
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 لحベヱボ الطヘل
ヶالمران ヶヤع ヶجゅن ヴΑحΑ  れداゅΑボヤل るΑホدة اأخاゅΑボال ゅヰتホعاヱ るΑاادار

 ヶتバمゅج ヶن فΑヘظヱلدى الم ヶمΑء التنظゅانتمゅب
ゅΑجヱلヱالتكنヱ ュヱヤバالヱ ءゅバصن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ22/08/2015 دكت 

 ヶحΑ د ヴΑحΑ ヶنゅヰام
ゆالجر 

 るΑجΑاسترات ュاستخدا るΑヤعゅف ヶار فヱاأد ゆバل
تدرΑس الュヱヤバ عヴヤ تنمるΑ التヘكΑر اإبداعヶ لدى 

 طゅلبれゅ الصフ السゅبع

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ23/08/2015 م 

ヶمゅن الشΑد حس るنΑض  سكバب ヴヤع ュئゅホ مجゅاثر برن るاانشطヱ ュΑهゅヘالم
الヤバمるΑ فヶ تنمるΑ التヘكΑر اابتكゅرヵ لدى اطゅヘل 

るصمゅバال るنゅمほب るضヱالر 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ27/08/2015 م 

ヱΑسف سヤمゅن احمد 
ヶمΑالر 

 れゅنゅادارة امتح ュゅر نظΑヱتط ヶف るمゅバال るΑヱنゅالث
الجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء نجゅرゆ بバض 

 الدヱل 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ30/08/2015 دكت 

ュΑراحمد د الحكヱان  れゅمدرجヤل るسبゅمنヱ رةヱبذار مط るءة اداء آلゅヘك
るΑمنΑال 

ヶمنΑ るالزراع  るΑالزراع るندسヰر الΑجستゅ31/08/2015 م 

مستヱى امتاポ المゅヰراれ الحゅΑتるΑ ذاれ الバاるホ  ذكرى احمد عبده عبده
ヶسゅبع ااسゅالس フالص るبヤلدى ط ュヱヤバج الヰبمن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ01/09/2015 م 

نΑゅف عヶヤ صゅلح عبده 
ヶبتゅالث 

 ヶز فゅピالヱ طヘالن れゅر شركヱترح لدボر مヱتص
 るΑطヘالن れゅفظゅالمح ヶف ュゅバال ュΑヤバل التΑヱتم

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ03/09/2015 م 

فضل د عبده حسن 
 شجゅع الدΑن

 ュΑヤバمدارس الت ヵرΑر مدヱد ュゅバال ヵヱنゅالث
 るصمゅバال るنゅمほب ヶمヱالحد من  -الحك ヶء فゅバصن

ュヰمدارس ヶف ヶالمدرس フنバهرة الゅظ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ03/09/2015 م 

 ュشゅه ヶヤد ع ヵرゅالب るام
ヵالحمز 

 れゅバمゅالج るكمヱترح لحボر مヱتص ヶف るΑمنΑال
 ضヱء مدخل إدارة التΑΑピر

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ05/09/2015 دكت 

ュΑد د د الحك  るΑجゅاإنت れゅヘض الصバب るرنゅボم るدراس
(ュحヤال ヶج سالتヱرヘل るΑجヱلヱΑسヘالヱ212 

R&Ross _ Marshall フヱظر れتح )
ゆا るفظゅلمح るΑالترب 

ヶمنΑ るالزراع  ゆانヱΑج الحゅر اانتΑجستゅ07/09/2015 م 

 07/09/2015 مゅجستΑر الるピヤ الバربヱ るΑالترجمる الΑ れゅピヤمنヶإشكゅلるΑ الخصヱصるΑ الثゅボفるΑ فヶ ترجمる عبده فΑصل حمΑد 
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ヶعبدالغن  ゅΑゅضホ ゆゅكت ヶف るΑرバالش るΑص اأدبヱالنص
ゅذجヱنم ヶمنΑال ヶبバالش ゆاأد ヶف るΑعゅاجتم 

ارزاベ جمゅل عبده 
ヶالعنس 

 ヶنゅバلمゅى れゅمن خال ترجم るرنゅボالم るΑبヱヤااس
るΑرآنボال 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ07/09/2015 م 

عبدالنゅصر نゅصر احمد 
ヵالشداد 

るΑرゅΑバالمヱ るΑヘصヱن الΑب ヶربバال ヱالنح ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑربバال るピヤراه الヱ07/09/2015 دكت 

انمゅط التピذヱ るΑممゅرسれゅ الヘطュゅ عند اامれゅヰ  حمゅمる حمヱد عヶヤ مボبل
 るمヱلأم るΑالمراكز الصح ヴヤع れالمترددا

 ヱالطヱヘلる فヶ مدΑنる صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ08/09/2015 م 

 ヶمرع ヶヤد عヱحم ゅسب
ヶاضヱالع 

 るボヤバالمت れゅヰاأم れゅرسゅممヱ フرゅバم ュΑΑボت
 بゅلバنるΑゅ اأسゅسるΑ لحدΑثヶ الヱادة

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ08/09/2015 م 

مゅنع فゅرع الحゅج د 
ヶمヤالمس 

 るΑلتنم ヶبΑمج تدرゅبرن ヵرΑلد るنヰالم れゅΑホاخا
 ヶف るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب るΑمヱالمدارس الحك
 ضヱء الュΑボ ااسامヱ るΑااتجゅهれゅ المゅバصرة

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ10/09/2015 دكت 

الヘヤظヶ عヴヤ اثر برنゅج ゅホئュ عヴヤ التゅヘعل  د احمد عヶヤ البطل
تحسΑن المゅヰراれ الるΑヱピヤ لدى طاゆ المستヱى 
 ااヱل ホسュ الるピヤ اانجΑヤزるΑ كるΑヤ التربるΑ 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 

 10/09/2015 مゅجستΑر

سΑヤمゅن احمد حسΑن 
ゆلゅغ 

ヶااسام ベヱالس ヶر فゅه ااستثمボف ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ10/09/2015 م 

عبده احمد احمد د 
ヵヱΑالع 

انمゅط التヘكΑر الرゅΑضヱ ヶعاホتゅヰ ببバض 
 الذكゅءاれ المتバددة

ヶمنΑ ءゅバصن るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ16/09/2015 م 

 ヶجゅن ヶنم ヶجゅن ヴΑحΑ
ヵرヱالمنص 

 るΑヤك ヶف るΑربバال るピヤال ュヤバمج اعداد مゅبرن ュΑヱボت
 るΑسΑالتدر れゅΑゅヘء الكヱض ヶف ゆرゅم るΑالترب

ュヤバالم ゆلゅطヤ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 

 21/09/2015 مゅجستΑر

سحر عبدالحكュΑ عゅمر 
 حسن

 ヶف ヶビالبا ゆゅل الخطΑヤتح るحゅصヘسر ال ゆゅكت
ヶجゅヘن الخゅابن سن 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ21/09/2015 م 

اヱلれゅΑヱ التΑΑピر فヶ الجゅمれゅバ الΑمنるΑ فヶ ضヱء  د سعΑد احمد نゅصر
 ااتجゅهれゅ الゅバلمるΑ المゅバصرة 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ08/10/2015 دكت 

سمΑحΑ るحヴΑ حسن د 
ヵالخطر 

 るピヤال ヴإل ュΑرآن الكرボال ヶنゅバم れゅترجم
 るΑلヱالتدا れゅΑنゅسヤء الヱض ヶف るΑزΑヤاانج- 

ヶمنΑ れゅピヤال るالترجمヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ08/10/2015 م 
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ゅذجヱرة ااسراء نمヱس 
خヱヤد عヶヤ عヶヤ شمس 

 الدΑن النゅصر
 れراゅヰض المバب るΑترح لتنمボمج مゅبرن るΑヤعゅف

الحゅΑتるΑ فヶ منヰج الュヱヤバ لヤصフ الخゅمس 
ヶسゅاأس 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ10/10/2015 م 

ذكرى عヶヤ عヶヤ حمヱد 
ュΑنع 

 るΑヤك るبヤاداء ط ュΑΑボرر حل تボم ヶفるΑالترب
ヶبゅالضب ペالمنط るΑنظر ペفヱ るΑضゅΑالر るلゅالمس 

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

 10/10/2015 مゅجستΑر

 ヴΑحΑ نΑحس ヶヤد ع
ヶمゅالش 

اادارるΑ فヱ ヶزارة ヱاホع ممゅرسه الشゅヘفΑه 
 ゅヰتゅボΑバمヱ るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ュΑヤバالتヱ るΑالترب

ゅرهΑヱتط れゅبヤمتطヱ 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ10/10/2015 دكت 

ゆرك ヶΑمح ヴΑحΑ احمد  るΑضゅΑالر るرفバء المゅصボاست ュヤバلدى م
 るΑالترب るΑヤك ヶف るبل الخدمホ れゅΑضゅΑالر- 

 عمران

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

 11/10/2015 مゅجستΑر

ابراهュΑ د ΑحヴΑ صゅلح 
 عمران

( فヶ تنمGeogebra るΑاثر برنゅمج جヱΑجΑرا)
 るΑالترب るΑヤك るبヤلدى ط ヶندسヰر الΑكヘالت れراゅヰم

 عمران  -

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

 11/10/2015 مゅجستΑر

 ヶヤع ヵヱボح عبدالゅاصب
ヵرΑز الشمΑعبدالعز 

 れراゅヰالم るΑترح لتنمボم ヶمج أثرائゅبرن るΑヤعゅف
ااجتمゅعるΑ لヤطاゆ المتΑホヱヘن بゅلصフ اأヱل 

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヵヱنゅالث 

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

 12/10/2015 دكتヱراه

 ヴΑحΑ زة عبدهΑعز
 صゅلح زهرة

دヱر ااختاط اأسرヵ فヶ أنتشゅر فΑرヱس 
 الΑمن -التゆゅヰ الكبد  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13/10/2015 م 

ヴسヱد حسن م ヶنゅヰت  るバمゅج れゅمكتب ヶن فΑヤمゅバヤل るΑنヰالم るΑالتنم
 صنゅバء الヱاホع ヱمجゅاれ التطΑヱر

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ17/10/2015 م 

ヵرゅل احمد الحبゅسمر جم  ゅΑجヱلヱتكن ュاستخدا れゅالمكتب ヶف れゅمヱヤバالم
 るΑヤاأهヱ るΑمヱالحك るΑمنΑال るΑバمゅالج-  るدراس

るرنゅボم 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ18/10/2015 م 

 ヶヤن د عΑسمر حس
ヵرヱالمس 

 ヶرآنボال ュヰヘى الヱلدى مست ヶمヤバى الヱمحتヤل
 ュヱヤバال ゆゅكت ヶف ヶسゅمن اأسゅالث フذ الصΑتام
ヶالدراس ュヰヤΑبتحص ゅヰتホعاヱ るصمゅバال るنゅمほب 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ22/10/2015 م 

خدΑجる د عヶヤ د 
ヶبゅالحب 

 るالنمذج ュاثر استخدا ゆゅاكتس ヶف るΑضゅΑالر
المゅヘهュΑ الجبرヱ るΑااتجゅهれゅ نحヱ مゅدة 

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

 25/10/2015 مゅجستΑر
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ヶسゅبع ااسゅالس フذ الصΑلدى تام れゅΑضゅΑالر 
ゅホئュ عヴヤ فゅعるΑヤ برنゅمج تدرΑبヶ مボترح  د د عبده الصطゅع

 ヶمヤバم れゅΑゅヘك るΑلتنم ヶرفバد المゅتصホاا
 ヵヱنゅل الثヱاأ フالص ヶف るΑعゅاإجتم れゅالدراس

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 

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

 27/10/2015 دكتヱراه

المنظヱمヶ فヶ تدرΑس اثر استخداュ المدخل  بدヱر احمد ΑحヴΑ صبر
 れゅلبゅل لدى طΑالتحص ヴヤع れゅثヤالمث ゆゅحس

الصフ الثゅنヶ الثゅنヱ ヵヱاتجゅهゅتヰن 
れゅΑضゅΑالرヱنح 

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

 27/10/2015 مゅجستΑر

حمΑد عヶヤ حسن د 
ヶالجرهن 

 ヶتピل((ゆゅى كتヱمحت ュΑヱボت フصヤل ))るΑربバال
التゅسع من مرحるヤ التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ فヶ ضヱء 

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅج بゅヰالمن るボΑثヱ フاهدا 

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

 28/10/2015 مゅجستΑر

امل ΑحヴΑ عبده حسΑن 
ヵدゅヰال 

فヶ تنمるΑ الヱعヴ اثر االتحベゅ برゅΑض اأطゅヘل 
 るنゅمゅب ヶسゅل ااسヱاا フذ الصΑلدى تام ヶنΑالب

 るصゅバء -الゅバصن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ29/10/2015 م 

 ヶヤاحمد د ع ヶヤع
 غزヱان

ヱاثره عヴヤ التنمるΑ التبΑゅن االحضرヵ فヶ الΑمن 
 れゅمヱヤバالم ュنظ ュستخداゅب るالمستدامヱ るازنヱالمت

 るΑرافピالج- ュΑلゅホاا るلゅح るدراس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراه الجヱ01/11/2015 دكت 

مرヱان شرΑف احمد 
 صاح

 ヵر اأداء اإدارΑヱتط ュΑヤバالتヱ るΑالترب ゆتゅبمك
ヵء مدخل اإبداع اإدارヱض ヴヤلحج ع るفظゅمح 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب  ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ02/11/2015 م 

التュΑヤバ فヶ تنمるΑ فゅعるΑヤ استراتΑجるΑ دヱرة  د صゅلح عヶヤ الΑボヘر
 ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط るΑビالبا ュΑهゅヘالم

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 

 04/11/2015 مゅجستΑر

عبدالكرュΑ د نゅصر 
 حسΑن المصヱبع

لدى مヤバمヶ تュΑヱボ محتヱى تحضΑر الدرヱس 
 るفظゅبمح るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف るΑاإسام るΑالترب

るΑمヤバر الΑΑゅバء المヱض ヶف るحج 

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

 08/11/2015 مゅجستΑر

اسゅمه خゅلد عتペΑ سعΑد 
ヵヱالصن 

 るΑنヱاادارة االكتر-  ゅヰボΑع تطبホاヱヱ ゅヰتゅبヤمتط
 れゅمヱヤバمヤل ヶطنヱالمركز ال ヶمن -فΑال 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  れゅمヱヤバالم ュヤعヱ れゅر المكتبΑجستゅ09/11/2015 م 

الدヱر الゅホヱئヶ لヤزعتر ヱالバنصフΑ فヶ أنسجる  ابتسゅΑ ュゅسΑن شΑكヱ ヱزΑر
اأرانゆ الゅバمるヤ بゅلمبΑد 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ11/11/2015 دكت 
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(ヵطرヘالPenconazole) 
سヤس البヱل عند السΑداれ فヶ الバمر اإنجゅبヶ  هنゅء د جمن د

 るΑعヱن ヴヤأثره عヱ ع الطمثゅطボد انバبゅمヱ
 حゅΑتヰن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆراه طヱ11/11/2015 دكت 

دراسる  -فゅバلるΑ الバنるΑゅ التمرΑضるΑ المゅΑバرるΑ  فヱز د د ابヱالغΑث
 ヶالمركزة ف るΑゅنバال れحداヱ ヶف るΑبΑتجر

 مستشヴヘ الثヱرة بصنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆراه طヱ11/11/2015 دكت 

مصطヴヘ حسΑن عヶヤ د 
ュΑغش 

دヱلる بنヶ اأعمゅل الخΑرるΑ فヶ عصر 
 -( √∼√0 - 0339هـ / 2∼2 - ∝3∝رسヱل)

るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ15/11/2015 م 

التنصヱ れأحكゅمる فヶ الるボヘ اإسامヶ دراسる  شΑبゅن احمد حسΑن شΑبゅن
るرنゅヘم 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر  るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ18/11/2015 م 

سヱヤى د احمد صゅلح 
ヶلゅثΑالم 

مدى تヱافΑر مΑΑゅバر الجヱدة فヶ أداء مدرس 
التゅرΑخ لヤمرحるヤ الثゅنるΑヱ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ من 

 ヱجるヰ نظر المヱجΑヰن ヱمدΑرヵ المدارس

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

 21/11/2015 مゅجستΑر

ヵヱΑف عبده د العゅالط  ュヤバالت れゅعヱن مشرΑترح لتضمボر مヱتص
 るボヤحヤل るΑعゅااجتم れゅهج الدراسゅمن ヶف ヶالخدم

 ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمن مرح るلثゅالث
るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

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

 22/11/2015 مゅجستΑر

أثر استراتΑجるΑ الバصフ الذهنヶ لتدرΑس الボراءة  عΑ ヶヤحヴΑ عヶヤ د مطΑر
 フالص ゆلدى طا るΑاإبداع ゅヰراتゅヰم るΑتنم ヶف

るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヵヱنゅل الثヱاا 

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

 26/11/2015 مゅجستΑر

 ヶヤع ュسゅホ عبده عبده
ヶنゅΑالظب 

دヱر الحركる الバمゅلるΑ فヶ الحゅΑة السゅΑسるΑ من 
 ュاヱ3100 - √∝09اأعるΑجヱلヱΑسس るدراس ュ 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ29/11/2015 م 

ヶهد د حسن الجحدبゅترح  مجボم ヶبヱسゅمج حゅراءة برنボء الゅاخط るلجゅバلم
 るヤدس من مرحゅالس フذ الصΑلدى تام るΑرヰالج

るصمゅバال るنゅمほب 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 

 03/12/2015 مゅجستΑر

المΑكرヱبれゅ التضゅد المΑكرヱبヶ عヴヤ بバض  سΑدة عبده د دヱمゅن
 るΑئゅΑمΑالكヱ るΑئゅΑزΑヘال れゅヘالصヱ るالممرض

ヶمنΑسل الバاع الヱر انヰاش 

ヶمنΑ ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ03/12/2015 م 
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ヶنゅلح العطゅء د صゅヘالكبد  ص ゆゅヰرس إلتΑر فゅانتشC  ヴن مرضΑب
 الΑمن -السرطゅن الヤمヵヱゅヘ 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09/12/2015 م 

عゅئشる عبده حمヱد 
 الشΑخ

 るΑتنم ヶف るجヱالم フゅااكش るΑجΑأثر استرات
المゅヰراれ الباるΑビ لدى طゅلبれゅ الصフ ااヱل 

れΑヱالمح るفظゅبمح ヵヱ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 

 10/12/2015 مゅجستΑر

اأヱضゅع السゅΑسるΑ فヶ الΑمن فヶ عヰد اأمュゅ  د مطΑر عヶヤ مطΑر
المنصヱر بゅه الحسΑن بن الゅボسュ بن الحسΑن بن 

 ュسゅボال ュゅ0029احمد بن الحسن ابن اإم - 
ュ مع تحペΑボ الجزء 2√08 - 0838هـ / 0∝00

 الثゅنヶ من)البراهΑن المضΑئる فヶ السΑرة 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ12/12/2015 م 

ゆلゅد غΑゅホ ヴΑحΑ عبده  ヶف ヶاجヱالز ペافヱلتゅته بホعاヱ ヶمΑボال ペالنس
ヶمنΑالمجتمع ال 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ14/12/2015 م 

 ヶヤندى عبدالرحمن ع
ベゅاحمد اسح 

امكゅنれゅΑ الヘراパ اافتراضヶ فヶ تバزΑز ااداء 
 ヵج الحضرΑنسヤل ヶعゅااجتم-  るلゅح るدراس
 مدΑنる صنゅバء 

ヶمنΑ るندسヰال  るΑرゅمバالم るندسヰر الΑجستゅ17/12/2015 م 

حكمれ احمد عبدالحمΑد 
ヶالعمران 

 れΑヱالتص ヶالمرأة ف ペن حヱنゅボال ヶح فΑالترشヱ
ヶمنΑن الヱنゅボالヱ نゅاانس ベヱボلح ヶلヱالد 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ22/12/2015 م 

دراسゅホ るنるΑΑヱ فヶ  -دヱر التنمるΑ فヶ مكゅفる الボヘر  جمゅل د ゅホسュ زΑد
 るΑヘلال るΑالتنم フء اهداヱض- ゅذجヱمن نمΑال 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر  ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ22/12/2015 م 

امゅنヶ د ゅホئد سرحゅن 
ヶالمخاف 

مバدل انتشゅر تسヱس اأسنゅن لدى أطゅヘل رゅΑض 
 るنΑمد ヶله ف るحبゅامل المصヱバالヱ المدارس

 صنゅバء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالمجتمع الط ゆر طΑجستゅ26/12/2015 م 

ヶطゅΑد الخヱحم ヶヤل عΑجم れ(ヶحجヤال ュヤخ مسΑرゅ1∼00هـ / ∼√∼ت )ュ
ペΑボتحヱ るالجزء الرابع دارس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ27/12/2015 م 

 ヵدゅد ه ュΑعبدالكر
ヵالمطر 

 ヶر فΑر الخبΑرボبت れゅااثب るΑاد المدنヱالم
るرنゅボم るدراس ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف るΑرゅالتجヱ 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص  الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ28/12/2015 م 

ヵالجراد ュحزا ュجد حزاゅم  るΑظヘヤال れゅالمتازم るترجم- ゅΑゅضホヱ れゅΑلゅاشك ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ31/12/2015 م 
ΑحヴΑ د ゅホئد د 

ヵرヱゅالم 
 るدراس ヶر ااسامヱالتص ヶف れゅسسぼالم るلヱد
 るΑااسام ゆرゅالتجヱ るΑالشرع るسゅΑه السボف ヶف

 المゅバصرة

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ04/01/2016 دكت 
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 ゆلゅد احمد غヱمحم
ヶالحج 

دراسる التكゅفぼ الحヵヱΑ سヱヘΑركسュΑ اホراص 
∽11  ヴヤع )れゅنΑزヱ ュΑكسヱΑن )بΑلمنتج ュجヤم

 متطヱعΑن اصحゅء

ヶمنΑ  るدلΑالص  れゅΑدانΑر الصΑجستゅ04/01/2016 م 

نゅصر د احمد صゅلح 
ヶدانヱالس 

 ヵヱΑالح ぼفゅالتك るن / حمض دراسΑヤヤسΑكسヱام
جュ لمنتجΑن )اヱجمنتΑن  0كافヱانポ اホرص 

 ヱكافΑمヱكس اホراص( عヴヤ متطヱعΑن اصحゅء

ヶمنΑ  るدلΑالص  れゅΑدانΑر الصΑجستゅ04/01/2016 م 

ヱاإعاュ بمヰمれゅ نشر اأعاュ شرح البゅΑن  مجゅهد د صゅلح الヘاح
احكュゅ اركゅن اإساュ تほلフΑ الشΑخ الバامる د 

دراسる  -بن احمد بن عبدالبゅرヵ اأهدل 
 るΑゅヰن ヴالصاة ال ゆゅب れゅل تتمヱمن أ ペΑボتحヱ

 بゆゅ الحج

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ05/01/2016 دكت 

 ヶヤع ヴΑحΑ جΑل ارΑعゅاسم
 حنΑش

التنبぼ بتكرار النزフ المبكر ヱحدヱث الヱفゅة 
 ヴد لدى المرضゅء الحヵالمر ヶالヱد フنز ゆبسب

 صنゅバء -الΑمنΑΑن فヶ المستشれゅΑヘ الكبرى 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط  るΑطنゅر البΑجستゅ07/01/2016 م 

 -اأヱجه اإعرابるΑ أثر الشヰد الボرآنヶ فヶ تバدد  عヶヤ عヶヤ حسΑن غزヱان
るالدالヱ ヱالنح ヶف るدراس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑربバال るピヤر الΑجستゅ09/01/2016 م 

تصヱر مボترح لتطΑヱر برنゅمج تدرゆΑ مヤバمヶ  عゅدل د ΑحヴΑ جゅر ه
 るΑسゅااس るヤالمرح ヶف るΑعゅااجتم れゅالدراس

استراتΑجるΑ التュヤバ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء 
 النشط

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

 12/01/2016 دكتヱراه

عبدالحمΑد د احمد 
ヶنゅشΑヘال 

 ヶمنΑد الゅتصホاا ヶف ポاヰااست れمحددا- 
 るΑسゅΑホ る3101 - 0991دراسュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ13/01/2016 م 

نゅصر هゅدヵ هゅدヵ محمヱد 
 حرゅΑن

الバاるホ بΑن عجز المヱازنる الゅバمヱ るعجز 
دراسゅΑホ るسるΑ  -الحسゆゅ الجゅرヵ فヶ الΑمن 

0991 - 3112ュ 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ14/01/2016 م 

ュلゅائل عبده د سヱ  るدراس ュゅバال フظヱعزل المるرنゅボم るΑヰボف ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر  るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ17/01/2016 م 
 ヶヤلد د عبده عゅخ

ヶمゅالش 
 るازنヱث مΑالحد ヶربバر الバالش ヶالمراة ف
ヶد الشرف ヶنゅبホ عر نزارゅن الشΑب るΑبヱヤاس 

ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ18/01/2016 م 

 19/01/2016 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ  るΑمنヶ الحكるΑゅ نسゅボ ثゅボفゅΑ فヶ الرヱاるΑ الバربるΑ صداュ نجゆΑ عبدالعزΑز
 19/01/2016 دكتヱراه عュヱヤ الحゅΑة الΑ ュヱヤバمنヶلヤنヘظ الخュゅ اأثر السمヶ الحゅد ヱالمزمن  عزΑز سعΑد عヶヤ دبゅΑن
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 れاヱذ れゅانヱΑض حバب ヴヤته عゅمشتتヱ
 るفظゅمح ヶف るΑヤحゅالس るボالمنط ヶن فΑالمصراع

 عدن
ヴد مثن ヶヤل احمد عΑجم  ヶربバد الボالنヱ ヶビراءة التراث الباホ れゅΑآل

ゅذجヱح نمゅتヘصر د مゅバالم 
ヶمنΑ  るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑربバال るピヤر الΑجستゅ20/01/2016 م 

 ヶヤشر عゅعبده ن るمΑヤح
ゆΑالزب 

 るΑتنم ヶف ゅدرامヱكΑالس ヴヤه ュئゅホ مجゅبرن るΑヤعゅف
بバض المゅヰراれ ااجتمゅعるΑ لدى اطゅヘل 

 るصمゅバال るنゅمほب るضヱء -الرゅバصن 

ヶمنΑ ءゅバصن るΑالترب ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ25/01/2016 م 

فヰمヶ د احمد د 
ヶمゅالنع 

 るΑヱنゅالث るヤالمرح るヤالمرح るبヤط れゅاستخدام
 ュヰΑヤع ゅヰتゅسゅكバانヱ るΑمنΑال るΑمΑヤバة التゅنボヤل- 

 るΑمسح るدراس 

ヶمنΑ  ュن ااعاヱΑزヘヤالتヱ るر ااذاعΑجستゅ26/01/2016 م 

حنゅن صゅلح احمد صゅلح 
 ヶانヱالخ 

أثر برنゅمج ゅホئュ عヴヤ السΑكヱدرامゅ لヤتخフΑヘ من 
 حدة بバض المشكاれ السヱヤكるΑ الشゅئるバ لدى

 ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤراه عヱ26/01/2016 دكت 

 るصمゅバال るنゅأم ヶضه فヱل الرゅヘء -اطゅバصن 
بゅستخداュ استراتΑجるΑ اثر تدرΑس ヱحدة الكΑمゅΑء  الュゅヰ د احمد محヶ الدΑن 

التュΑヤバ التヱゅバنヶ فヶ تنمるΑ مゅヰراれ مヱゅراء 
るرفバالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ27/01/2016 م 

るصمゅバال るنゅمほب ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالث るبヤلط 
الممΑزة امتزاز مゅدة تثبΑط التほكل ヱالخヱاص  جمゅل د احمد فゅرع

れداヱΑاヱ ュヱΑنゅتΑد التΑاكس ヶنゅثヱ زلゅمΑ لترヱالك 
ヶمنΑ  ュヱヤバء الゅΑمΑراه الكヱ27/01/2016 دكت 

البヱتゅسュΑ لتほكل مバدنヶ االمنヱ ュヱΑالزنヱ ポسط 
.ヵعدゅボالヱ ヶالحمض 

الصرフ الصحヶ فヶ تヱヤث المゅΑة الجヱفるΑ بمゅΑه  بشΑر د نゅصر خΑران
 حヱض ヱادヵ الخゅرد محゅفظる صنゅバء.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ27/01/2016 م 

حسΑن عبده عبده 
ヶطゅالشب 

 るفظゅمح ヶف ゆنバج الゅانت ヴヤح عゅر المنΑثほت
 صنゅバء.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ28/01/2016 م 

 ヶヤلح عゅصر صゅصاح ن
 البجر

 ヶف ヶعゅالرب るامバذكر ال ゅم ヶل فゅボالم ペΑボتح
اسنゅده مゅボل ヱنحヱه فヶ كتゆゅ فتح الゅヘピر الجゅمع 

 るامバال ヶضゅボر الゅالمخت ゅنΑنب るسن ュゅاحك
 ヶمنΑال ヶعゅن الحسن بن احمد الربΑالد フشر

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑاسام れゅراه دراسヱ03/02/2016 دكت 
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( ヶفヱهـ.∝028المت) 
منヴ عヴヤ حمヱد احمد 

ヶヤشヱال 
أثر برنゅمج نحヵヱ مصمヱ ュفペ مΑΑゅバر جヱدة 
 るΑヱالنح ュΑهゅヘالم るΑتنم ヶف ヶاالكترةن ュΑヤバالت

 ヶسゅااس ュΑヤバالت ヶرة فΑااخ るボヤالح れذاΑمヤلدى ت
 فヶ امゅنる الゅバصمる صنゅバء

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

 04/02/2016 مゅجستΑر

 ュسゅホ ر احمد لطفヱبد
 عرヱه 

 るئصゅء خصゅバصن るنΑمد ヶبه -التحضر فゅاسب- 
 دراسる سヱسヱΑلヱجるΑ. -مشكاته 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆع ااداゅااجتم ュヤر عΑجستゅ06/02/2016 م 

 ヴΑحΑ د るボتゅل عΑعゅاسم
ヶبゅالحب 

دヱر المشرフ التربヵヱ فヶ تطΑヱر إدارة 
 るصمゅバال るنゅمゅب るمゅバال るΑヱنゅالمدارس الث

 صنゅバء.

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ07/02/2016 م 

ュボلح حسن حسن دهゅص  ヶئゅذج البنヱالنم るΑヤعゅف- ュΑヤバر التヱد-  るΑتنم ヶف
 الحس الバددヵ لدى طヤبる الصフ الخゅمس

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

 09/02/2016 مゅجستΑر

.れゅضゅΑالر ヶف ヶسゅااس 
ゅفゅلح المعゅف د صΑس  ヶمヤバم ゆΑمج تدرゅبرن ュΑヱボء تゅء اثنゅΑزΑヘال

 ヶف るΑمヱلمدارس الحكゅب るΑヱنゅالث るヤمرحヤل るالخدم
.るヤمゅدة الشヱر الجΑΑ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10/02/2016 م 

صゅヘء احمد صゅلح احمد 
 حمΑد

 るボΑلطرゅس بΑالتدر るΑヤعゅف るΑتنم ヶف るΑヘΑلヱالت
るボヤذ الحΑه لدى تامΑرヰراءة الجボال れراゅヰم 

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

 11/02/2016 مゅجستΑر

.ヶسゅااس ュΑヤバمن الت ヴلヱاا 
السゅΑحヶ فヶ اامكゅنれゅΑ الجピرافるΑ لヤجذゆ  منヴ سعΑد سعΑد عبده 

.)るحゅΑالس ゅΑرافピج ヶف るده )دراسΑالحد るفظゅمح 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ11/02/2016 م 

ヶاحمد الشعب ヶヤان عヱمر  ヶف るΑئゅربヰالك るホゅالط ヴヤع ゆヤة الطヱفج
.るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ13/02/2016 م 

عبدالحمΑد حمΑد مسعد 
 ゅホسュ حΑدر

مدى تヱفر المゅヰراれ الحゅΑتるΑ الازمる لتامΑذ 
ヶف ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤل من مرحヱاا 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 

 16/02/2016 مゅجستΑر

 ゆゅكت るΑرヱヰالجم ヶف ュヤバل المΑدلヱ ) ュヤバتヱ رأホأ(
.るΑمنΑال 

ュكΑد احمد عبده الز  ヶف るلヱصヘالم るΑヱئح الدمゅヘصヤل ヵرΑث البكتヱヤالت
 بنポ الدュ بمدΑن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16/02/2016 م 

 17/02/2016 مゅجستΑر ااحゅΑء الدボΑホه الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶاانتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱس مضخュ لخاゅΑ بΑن  عمゅر د عبده احمد 
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 متبرعヶ الدュ فヶ مدΑنる صنゅバء.
انヱر ΑحΑ ヴΑحヴΑ صゅلح 

ヵدゅهヱاب 
 るΑرヱヰالجم ヶف ヵヱالترب ゆΑالتدر ュゅر نظΑヱتط
.るثΑالحد るΑلمゅバال れゅهゅء ااتجヱض ヶف るΑمنΑال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ17/02/2016 دكت 

الجمゅعヶ نゅصر مسعヱد 
ヶبゅصヱال 

 ュΑالتحك るمヱخص ヶف ヶطنヱء الゅضボر الヱد
)るرنゅボم るدراس( ヶلヱالد ヵرゅالتج 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ17/02/2016 م 

عبده ΑحヴΑ حسن حسن 
 ابヱشΑحه

 ヱء نحゅバصن るバمゅر جヱر دΑヱترح لتطボر مΑヱتص
れゅبヤء متطヱض ヶف ヶヤالمجتمع المح るخدم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ21/02/2016 دكت 

るヤمゅدة الشヱالج 
فヶ مゅدة الخピرافゅΑ فゅعるΑヤ حدة دراسるΑ مボترحる  امل ΑحヴΑ احمد لطف 

 フالص るبヤلط るΑحゅΑالس るΑالتب ュΑهゅヘم るΑلتنم
.るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب ヵヱنゅل الثヱاا 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 22/02/2016 مゅجستΑر

استراتΑجるΑ حل أثر تدرΑس مجゅل الحدΑث ヱفペ  عΑ ヶヤحヴΑ عヶヤ عرارة
フذ الصΑل لدى تامΑالتحص ヶف れالمشكا 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑااسام 

 23/02/2016 مゅجستΑر

 الثゅمن ااسゅسヶ بمحゅفظる عمران.
سنゅء د حسゅن صゅلح 

 ゆالتر 
الヤバمるΑ فヶ ااندلس دヱر المゅバفرΑن فヶ الحركه 

منذ الヘتح حتヴ الボرن السゅبع الヰجرヵ/الثゅمن 
.ヵادΑلث عشر مゅالث ヴحت 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ24/02/2016 دكت 

 ヴΑحΑ د د るΑفتح
ヶمدانヰال 

المゅل الヘكرヵ فヶ تصΑヱر مボترح لتنمるΑ رأس 
.るرفバء مدخل إدارة المヱض ヶء فゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ25/02/2016 دكت 

 ヶヤل عΑعゅل اسمΑعゅاسم
 الヘسΑل

 るفゅボث るΑتنم ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶمヤバر مヱد
 الحヱار لدى طヤبتュヰ بゅلゅバصمる صنゅバء.

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ25/02/2016 م 

محسن مسゅعد مسゅعد 
 ヶヤع 

 ヶف れسΑヱك ゆΑヱال るΑجΑاسترات ュاثر استخدا
 تدرΑس الΑヘزゅΑءعヴヤ تنمるΑ اسゅلゆΑ الヘكر لدى

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ25/02/2016 م 

 るبヤط.るصمゅバال るنゅمゅب ヵヱنゅل الثヱاا フالص 
السポヱヤ اانشゅئヶ لحヱائط الطゆヱ تحれ تほثΑر  منゅف د سゅلュ حسن

.るΑرヱط المحピى الضヱホ 
ヶمنΑ るندسヰال るΑالمدن るندسヰر الΑجستゅ25/02/2016 م 

صバدة فヶ الخطゆゅ الصحヶヘ حヱل احداث  رるΑホ عبده مصヤح الヱرد
الصحゅفる الΑمنるΑ دراسる تحるΑヤΑヤ، خال 

 ュ 3119/3101المدة

ヶمنΑ  ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ25/02/2016 م 

るمΑكد ヶヤطال احمد ع  ヵرゅمバالتراث الم るاستدام ヴヤاثر التحضر عヶمنΑ るندسヰال るΑرゅمバالم るندسヰر الΑجستゅ27/02/2016 م 
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.るΑخΑرゅر التゅذم るنΑمد ヶف 
ΑحヴΑ د عزヵ صゅلح 

ヶضゅボال 
 るΑゅر الرعヱل بدゅヘلدى ااط れالذا ュヱヰヘم

 ااجتمゅعヱ るΑعاホتる بほسゅلゆΑ المゅバمるヤ المتبバه
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس  ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ27/02/2016 م 

 فヶ الدヱر.
ヶمゅالش ヶヤد عΑهدى ز  ヶف るج المكتسبゅااخم るボΑボح れゅΑヘالمستش

れゅΑヘالمستش ヶج فゅااخم るفحゅمج مكゅبرنヱ 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑراه ااحヱ28/02/2016 دكت 

 れゅفظゅض المحバب ヶفヱ ءゅバبصن るسΑالرئ
.るΑمنΑال 

الるピヤ الバربヱホ るΑاعد التركゆΑ المボطヶバ فヶ  د عヶヤ د شرヱان
れاヱااص ゆΑترك ュヤع ヶف るدراس 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجم ヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ28/02/2016 م 

فゅئزة احمد حسΑن 
ヶادعヱال 

التخطΑط ااستراتΑجヱ ヶعاホتる بゅلضヱピط 
 れزاراヱض الバب ヱヘظヱم ゅヰدركΑ ゅكم るΑنヰالم

.るΑمنΑال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ28/02/2016 م 

شヰد صゅلح احمد د 
ヵالصرار 

 るΑتنم ヶف るرفバراء المヱゅم れゅΑجΑاثر استرات
 ヶن فΑホヱヘالمت ゆلدى الطا ヶكر اابداعヘال
 るنゅمゅن بΑホヱヘمتヤصر لゅل عبدالنゅجم るΑヱنゅث

.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28/02/2016 م 

د ΑحヴΑ احمد حمヱد 
 ホرΑه

تصΑヱر مボترح بゅنشゅء مركز تدرゆΑ المヤバمΑن 
 るΑرヱヰلجمゅب ュΑヤバةالت るΑزارة التربヱ ヶد فバعن ب

 الΑمنるΑ 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29/02/2016 م 

ابراهュΑ عヶヤ احمد د 
 النヱد

الバاれゅホ بΑن مستれゅΑヱ لبتΑن ヱبرヱاكتΑن 
ヱتستヱستΑرヱن المصل ヱمぼشراれ السゅئل 

ヵヱالمن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ01/03/2016 م 

.ゆإ るنΑمد ヶن فΑمΑボバن الΑΑمنΑر الヱلدى الذك 
اشتベゅΑ احمد فضل ゅホئد 

ヶヘسヱΑال 
ااجسュゅ المضゅدة لاΑبشتΑゅن بゅر فΑرس عند 
 المرضヴ الΑمنΑΑن المصゅبΑن بゅلتゆゅヰ المゅヘصل

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ02/03/2016 م 

 الرئヵヱ فヶ مدΑنる صنゅバء.
 ゆلゅرس عبده احمد غゅف

 ヶالعربج 
 ヶف ヶヘΑل الطΑヤالتح るボΑلطر ペΑتطبヱ رΑヱتط
تボدΑر النتراれ فヶ بバض الخضرヱاれ من 

.るΑمنΑه الΑヤالمح ベヱالس 

ヶمنΑ  ュヱヤバء الゅΑمΑر الكΑجستゅ02/03/2016 م 
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عヶヤ سعد عヶヤ احمد 
 れاヱح 

.れゅصホゅمنヤل ヶمنΑال 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02/03/2016 م 

هند بنれ حسن بن حسن 
ゅفゅالمع 

 るΑتنم ヶف ヶنΑداد الصバالم ュأثر استخدا
 المゅヰراれ الحسゅبるΑ لدى الكΑヘΑヘن.

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

 03/03/2016 مゅجستΑر

عゅئشる عヱΑ ヶヤسف د 
 るحرب 

 ュゅسホأ ヶدة فヱن الجゅضم ヶف るمゅバارى الヱالط
 るنゅمほب るصゅالخヱ るΑمヱالحك れゅΑヘالمستش

.るصمゅバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆمجتمع الط ゆر طΑجستゅ05/03/2016 م 

عبده مرشد حسن 
 محسن

مΑΑゅバر التバسフ فヶ استバمゅل الحペ فヶ الゅボنヱن 
.るرنゅボم るدراس ،ゅヰتゅボΑتطبヱ ヶمنΑال 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05/03/2016 م 

الヱバامل المぼثرة عヴヤ تبنヶ التボنれゅΑ الزراعるΑ  عبده رزベ احمد نゅصر 
 るバΑالذرة الرف ヶلمزارع るدمボالم るثΑالحد
.るلゅح るر دراسゅذم るفظゅمح ヶف るΑمゅالشヱ 

ヶمنΑ الزراعه ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ06/03/2016 م 

نبゅヰن احمد محسن 
ヵرゅالذم 

تほثΑر الヰاュ الطゅزج لヤصبゅر فヶ شゅヘء الجرヱح 
.ヱبΑر المゅボバب るرنゅボم ゆلدى ااران 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るمヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ07/03/2016 م 

ااكゅدΑمヶ بكれゅΑヤ بنゅء نمヱذج لتطΑヱر ااداء  سゅلュ د اسمゅعΑل نゅصر
 التربるΑ بجゅمヶバ صنゅバء ヱعدن فヶ ضヱء مΑΑゅバر

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ07/03/2016 دكت 

.ヶمΑدゅد ااكゅااعتمヱ دةヱالج 
التخطΑط تصΑヱر مボترح لتطΑヱر اسゅلゆΑ  ندى جゅسュ عبدالحسΑن

 ヶف ュゅバال ュΑヤバمدارس الت ヵرΑلدى مد ヵヱالترب
るنゅام 

ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ07/03/2016 دكت 

.るΑفゅボالث るلمヱバال れゅΑتحد るヰاجヱلم るصمゅバال 
شゅئف شرف عثمゅن 

 ヶمΑالحك 
 るرسゅمم るن درجΑب るホاバال るΑヤΑヱدة التحゅΑボال

れゅバمゅالج ヶف るرفバادارة الم るرسゅمم るدرجヱ 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ07/03/2016 دكت 

 .るΑمنΑال 
عبدالساュ احمد حمヱد 

 ヵرゅヰاحمد الن 
 ュゅر عند اامΑسヘاعد التヱホ بتهゅكت ヶف ヶطΑボالشن

るدراسヱ ゅバر جمΑالنم ゆذバالヱ نゅΑاء البヱأض 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ08/03/2016 م 

الヱバامل النヘسる المぼثره فヶ التحصΑل الدراسヶ  جゅبر د محسن جヰان
るΑヤبك ゅΑن دراسΑثرバالمت るبヤلدى الط 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ09/03/2016 م 

 るΑء-التربゅバصن るバمゅج 
 10/03/2016 مゅجستΑرمنゅهج ヱطرベ تدرΑس الるピヤ  صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶالكゅヘءة فヶ الるピヤ اانجΑヤزヱ るΑعاホتゅヰ بゅلذكゅءاヱ  れفゅء عبدالمポヤ احمد حمΑد
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ュسホ ヶى الرابع فヱالمست ゆدده لدى طاバالمت るΑزΑヤاانج 
.るΑزΑヤاانج るピヤال 

 ヶلゅヰボلح الゅص ヴΑحΑ ヶヤع  ュدボه المتΑلゅالمتت れゅفヱヘمصヤر رافن لゅن اختبΑنボت
 عヴヤ طヤبる 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10/03/2016 م 

ヱΑسف نゅجヶ د 
ヶمΑرΑل الΑعゅاسم 

るΑسヱالبるمヱشرح المنظ るΑدسボال ゆاهヱالم- フΑلほت
 الバامه المحペボ الحسΑن بن النゅصر بن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ10/03/2016 دكت 

هـ( الجزء 000بن عبده المヰا تـ )عبدالحΑヘظ 
 دراسヱ るتحペΑボ.-الرابع كゅما ،كتゆゅ البヱΑع 

ヶالمرس ヶヤد عヱحم るヘΑلط  るبヤلدى الط ヶاابداعヱ ヶمヤバر الΑكヘى التヱمست
るΑالترب るΑヤبك るΑمヤバال れゅالتخصص ヶن فΑمヤバالم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ13/03/2016 م 

 جゅمるバ صنゅバء.
 ヶمΑعبده سعد سعد الح  れゅボضرار الほب ヶعヱال るΑترح لتنمボمج مゅبرن

(フヱヘصヤل ュヱヤバهج الゅضمن من るΑ9-√الصح.) 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ14/03/2016 م 

عزل ヱتヱصフΑ لヤمضゅداれ الحるΑヱΑ لヤبكتΑرゅΑ  عヶヤ د عبده بヱゅزΑر 
المنتجる من اأكتヱΑنヱمΑستれゅ المバزヱلる من 

.れヱحضرم ゆض ترバب 

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ14/03/2016 م 

لطف عヶヤ صゅلح احمد 
ヵرゅالغب 

الボرآن الكرヱ ュΑعヱヤمه تュΑヱボ اداء مヤバمヶ مゅدة 
 فヶ المرحるヤ الثゅنるΑヱ بمحゅفظる إゆ فヶ ضヱء

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

 15/03/2016 مゅجستΑر

 مゅヰراれ التدرΑس الゅバヘل.
ポΑد الحΑداد د سعヱ  るΑヤمصヱ るΑنΑج るدراس ゅΑرΑلبكت

pseudomonas aeauginosa 
 المバزヱلる من

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ15/03/2016 دكت 

 -المرضヴ المراجΑバن لمستشれゅΑヘ المكا 
 れヱمن  -حضرمΑال 

منゅل صبحヶ اسعد سヤمゅن 
るヤالجم 

)るرنゅボم るدراس( ゆゅارهゅااختاط ب るヤص ヶنΑسطヤن فヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ15/03/2016 م 

نجاء عبده عبده 
ヵجرゅالح ヴΑحΑ 

تュΑヱボ المゅバلجる المنزلるΑ لإسゅヰل بΑن ااطゅヘل 
れاヱن سن الخمس سنヱد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ16/03/2016 م 

ゅشゅالب ュلゅندى د س  ゆゅヰد التΑتحد ヶض فΑتمرヤل るΑرفバالم ゆΑلゅاأس
ヶثΑحد るΑゅعن れحداヱ ヶف ヵرΑالبكت ュالد 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ16/03/2016 م 
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 الヱادة فヶ مستشれゅΑヘ صنゅバء.
لحدヱث اإسゅヰل بΑن الヱバامل البΑئるΑ المぼثره  سحر عヶヤ غゅلゆ محسن

れاヱن سن الخمس سنヱل دゅヘااط 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆض الطΑر التمرΑجستゅ16/03/2016 م 

هゅشュ د د عبده 
 ヶالشرف 

النظュゅ الゅボنヱنヶ لمبدا المヱاجヱ ヱヰفゅボ لゅボنヱن 
ヶمنΑال ヶذ المدنΑヘالتنヱ 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16/03/2016 م 

るرنゅボم るدراس 
تحضر أヱكسΑد الكゅدمュヱΑ بヱヤراته الجسΑمΑه فヶ  اΑمゅن د عヶヤ نصゅر 

 るدراسヱ ヶئゅΑمΑالك ュゅالحم るΑنボتΑ ヱنゅد النヱحد
るΑئゅΑزΑヘال るاصヱض خバب 

ヶمنΑ  ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ16/03/2016 م 

اΑمゅن احمد عبده 
ヵطرボالم 

 ヶندسヰكر الヘال るΑتنم ヶف るΑヤمバالم るボΑاثر الطر
るصمゅバال るنゅمゅدس بゅالس フالص れذاΑمヤلدى ت 

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

 17/03/2016 مゅجستΑر

 ュسゅホ عبدالرحمن ュصゅع
 عثمゅن

لΑヘرヱس  lgG ヱlgMإنتشゅر ااجسュゅ المضゅده 
 るنΑمد ヶامل فヱء الحゅن النسΑب るΑنゅاألم るالحصب

 الΑمن-الحدΑدة 

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ17/03/2016 م 

انヱار عبدالヱهゆゅ لطف 
 ه ΑحヴΑ النعمゅن

 るدراس るΑمنΑال れゅجヰヤال ヶف るΑالترك れرداヘالم
るΑバمجتم るΑصرف 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑرنسヘال るピヤر الΑجستゅ19/03/2016 م 

د عبده محسن 
ヶالحسن 

التحدれゅΑ الحゅلヱ るΑالمستボبるΑヤ لكれゅΑヤ المجتمع 
ゅヰتヰاجヱم れゅΑجΑاستراتヱ るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ19/03/2016 دكت 

 ヶヤع ヶヤد ع ュΑابراه
 ヶدحヱالد 

أثر الボرأه الحرة فヶ تنمるΑ مゅヰراれ التバبΑر 
るΑヱنゅالث るヤالمرح るبヤلدى ط ヶبゅالكت 

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

 20/03/2016 مゅجستΑر

るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 
سعد عبده شمسゅن 

 غゅلゆ العرنヱط
انتشゅرالمصヶヤ لΑヘرヱس مضخュ الخاゅΑ بΑن  

 الΑمن-النسゅء الحヱامل فヶ مدΑنる الحدΑده
ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ24/03/2016 م 

زكるΑ د عヴヤ سعد  
 الجمرة

 るالازم るΑヱピヤال れراゅヰالم ュΑヤバترح لتボمج مゅبرن
 لمرحるヤ رゅΑض ااطゅヘل فヶ الΑمن

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

 24/03/2016 مゅجستΑر

حنゅن د حمヱد سعد 
 المنصر

تطΑヱر منゅヰج الكتゅبる التجゅرるΑ فヶ ضヱء تحΑヤل 
ベヱس れゅبヤمتط ヱ ヶلゅج الحゅヰن المنΑة بヱجヘال 

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

 24/03/2016 مゅجستΑر

 الバمل لطاゆ سنる ثゅنるΑ كるΑヤ المجتمع صنゅバء
ヵرヘボد ال ヶヤجر عゅه  るΑتゅΑالح れراゅヰمヤل るحدة متضمنヱ سΑتدر るΑヤعゅف

 るبヤرار لدى طボذ الゅاتخ るΑتنم ヴヤء عゅΑمΑالك ヶف
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ29/03/2016 م 
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 るصمゅバنه الゅمゅب ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص 
نشヱان عゅホ ヶヤسュ عبده 

ヵالمصر 
ヶعゅااصاح ااجتم ヶف ゅةاثره るΑة الدヱالنب ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ31/03/2016 م 

 ヴΑحΑ ヶヤجال احمد ع
 السゅدة

 るΑرヱヰجمヤل ヶヘΑر الرボヘヤل ヵدゅتصホل ااΑヤالتح
るΑمنΑال 

ヶمنΑ الزراعه ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ02/04/2016 م 

مستヱى الΑヘتゅمΑنれゅ دال ヱعゅمل تخثر ااヱراュ ،  هشュゅ عبدالヱلヶ احمد 
ヶنゅع الثヱالن ヵداء السكر ヶف ゅヘأل 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ04/04/2016 م 

سمر سعΑد نゅشر سعΑد 
ヶالعبس 

 ュΑانز るالمنتج るΑنヱلヱボه الΑشΑعن ااشر るدراس
るΑرΑسر れゅنΑع ヶف フΑاسع الطヱ زΑمゅاكتゅتΑالب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ05/04/2016 م 

-من مستشれゅΑヘ رئΑسるΑ بمدΑنる صنゅバءمختゅرة 
 الΑمن 

مれゅホヱバ صنع الボرار اادارヵ لدى مدΑرヵ  د د احمد الボحΑط
.るصمゅバال るنゅمゅب るΑヱنゅالمدارس الث 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ06/04/2016 م 

عبدالعزΑز نゅصر عبヱد 
 ヶالزراع 

 ヶف るدراس るΑرバرة الشヱصヤالزمن ل ペالنس
 لسゅنれゅΑ الخطゆゅ الشバرヵ البردヱنヶ نمヱذج

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ11/04/2016 م 

ヶمΑالعص ヴΑحΑ دΑد حمΑゅف  ヶن المدنヱنゅボء الヱض ヶن فΑمゅد التボر عゅاث
ヵالمصرヱ ヶمنΑال- ヱ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19/04/2016 م 

 ヶヤاحد عヱعا عبدال
ヶاضヱالع 

البكتΑرΑビ ゅΑر الستربتヱمΑسس اكتΑنヱمΑسΑتس 
 ذاれ النشゅط المضゅد لヘヤطرれゅΑ المバزヱلる من

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ20/04/2016 م 

 تربる مدΑنる صنゅバء
ヱホافل الحج الΑمنヶ فヶ عヰد الدヱلる  النゆΑボ د صغΑر الشنΑف

るΑسمゅボ0282 - ∼2∝0هـ /  0229-∼√01الュ 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ20/04/2016 دكت 

فヶ جゅمるバ صنゅバء استراتΑجるΑ انتゅج المバرفる  نجヱى احمد عヶヤ الحゅج
 فヶ ضヱء احتゅΑجれゅ التنمるΑ المستدΑمる فヶ الΑمن

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ21/04/2016 دكت 

 انمヱذج مボترح -
 21/04/2016 دكتヱراه الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنるΑ مصرヵ اابتاء فヶ الボرآن الكرュΑ عطるΑ ابراهュΑ محمヱد د
التほمΑن االزامヶ فヶ المسئヱلるΑ المدنるΑ النゅشئホ  るنゅف ΑحヴΑ صゅلح حسΑن

ヶمنΑن الヱنゅボال ヶف れراゅΑادث السヱعن ح 
ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ヶن المدنヱنゅボر الΑجستゅ27/04/2016 م 

-るرنゅボم るدراس 
 28/04/2016 مゅجستΑر اادارة ヱالتخطΑط التربヵヱ صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶتصヱر مボترح لヤتヱصフΑ الヱظヶヘΑ فヶ جゅمるバ  هدى عبده احمد ااكヱع 



  

 

 

 

 

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

 ュ(∝310 - 3102ااヱل)الجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

ゅヰΑヘظヱنظر م るヰء من جゅバصن 
سمるΑ العزヵ عبده 

 صゅلح
 ヶف ヶنヱمج الكترゅبرن るΑヤعゅف れراゅヰم るΑتنم

 れゅالدراس ヶمヤバلدى م ヶالبحث ااجرائ
ヶه فΑعゅااجتم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 28/04/2016 دكتヱراه

 الجمヱヰرるΑ الΑمنヱ るΑاتجゅهゅتュヰ نحヱة
فヶ الピヤه الصヱバبれゅ فヶ تشدΑد الكヤمれゅ  حヤمヶ د عبده د

 ヵزΑヤانج ュسホ ゆطا ゅヰヰاجヱΑ ヶالت るΑزΑヤاانج
るΑヤك ヶف 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ28/04/2016 م 

 التربるΑ جヤمるバ صنゅバء
 れبゅد ثΑد سع るطمゅف

 سعΑد
مسطحる الボمる دراسる نظرるΑ انتشゅر ااشバه 

れゅدسバخال ال ヶالحزئヱ ヶヤالترابط الك ヶلتゅلح 
ヶمنΑ  ュヱヤバء الゅΑزΑヘر الΑجستゅ28/04/2016 م 

るΑطヱالمخر 
اثر الحヱافز عヴヤ اداء الゅバمΑヤن فヶ الجゅヰز  فتحるΑ دحسΑن سرΑع

 るΑボΑتطب るدراس るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ヵاادار
ヴヤع 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ28/04/2016 م 

 جゅمるバ صنゅバء
 ヴΑحΑ حسن ヴΑحΑ د

ヶヤشヱال 
 ヶنゅاانس ヶلヱن الدヱنゅボال ヶف ゆاسرى الحر- 

るرنゅボم るدراس 
ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバال ヶلヱن الدヱنゅボر الΑجستゅ02/05/2016 م 

عゅرف سعΑد عبدالجΑヤل 
 غΑان عبده

るΑمنΑال れゅバΑالتشر ヶف るالخصخص ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ03/05/2016 م 

زمزュ صゅلح سعد 
ヶانヱالخ 

أنمヱذج مボترح لتطΑヱر استثمゅر الボطゅع الخゅص 
るΑمヱالحك るΑمنΑال れゅバمゅالج ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ05/05/2016 دكت 

 ュΑابراه ュسゅホ انヱرض
 الشゅرف 

 ヶالمتنبヱ رΑعند شكسب るالحكم- るرنゅボم るدراس ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ08/05/2016 دكت 

 ヶبゅصヱد د الΑحم ヵر  العزΑΑゅバم ヴヤع ュئゅホ ترحボم ヶبΑمج تدرゅبرن るΑヤعゅف
 れゅالدراس ヶاداء مدرس るΑتنم ヶف るنヰالم

 るΑرヱヰلجمゅب るΑヱنゅالث るヤالمرح ヶف るΑعゅااجتم
.るΑمنΑال 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 08/05/2016 دكتヱراه

 ヶمعゅن  عاء عبده د السΑヤمゅع ヵدΑا ヴヤع るالممرض ゅΑرΑن البكتゅطΑاست
 الرعるΑゅ الصحるΑ فヶ مستشれゅΑヘ 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09/05/2016 م 
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حゅفظ مصヤح صゅلح 
 ヶشΑالحش 

 るتホعاヱ ヶヘΑظヱال ゅز لدى الرضゅاانج るΑバبداف
 るنゅمほب るΑعゅااجتم るΑゅر الرعヱن بدΑヤمゅバال

.るصمゅバال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ11/05/2016 م 

 ヶعヱن الربΑء د حسゅس  هنΑلتدر るΑجΑء استراتゅبن るΑص اادبヱالنص
 れراゅヰم るΑتنم ヴヤع ゅأثرهヱ )النص ヱنح( るئمゅホ
 ヶف るΑヱنゅالث るヤالمرح れゅلبゅلدى ط ヶاادب ベヱالتذ

.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 

 11/05/2016 مゅجستΑر

مطΑع احمد عヶヤ د 
ヵرΑボال 

るボヤذ الحΑاداء تام ュΑヱボت  ュΑヤバالت ヶف ヴلヱاا
ااسゅسヶ بほمゅنる الゅバصمる فヶ مゅヰراれ الボراءة  

.ュヰل るالازم るΑرヰالج 

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

 12/05/2016 مゅجستΑر

ابتسュゅ حمヱد احمد جبران 
 ヶالعنس 

 ゅΑرΑبكت ヴヤع るدراسEscherichia-coli-
Q15v-HV .منΑال ヶف るΑذビاا ヶف るلヱزバالم 

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ12/05/2016 م 

مستヱى التゅヘعل بΑن اادارة التΑヤバمヱ るΑاادارة  دارس د Αゅホد عゅمر 
فヶ حل المشكاれ التヶ تヱاجه مدΑرヵ المدارس 

 ゅヰتホعاヱ るΑヱنゅالث るفظゅمح ヶف れراΑピض المتバبب
 صنゅバء.

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ12/05/2016 م 

نヱال نゅجヶ حسن احمد 
ヵالصبر 

 るلثゅالث るボヤالح れゅΑضゅΑالر ュヤバم るرفバء مゅصボاست
 れداゅバس حل المΑلتدر ヶسゅااس ュΑヤバمن الت

.るΑالجبر 

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

 14/05/2016 مゅجستΑر

فتح عヶヤ عبده د 
ヶبΑالشع 

 れゅΑطバد مΑزب るنΑمد ヶف ヵالتراث الحضر
.るΑرافピالج れゅمヱヤバالم ュنظ ュستخداゅب ،るجヱتヱ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراه الجヱ16/05/2016 دكت 

بدر عヶヤ عヶヤ سعد 
ゆااحص 

تュΑΑボ سゅΑسる الترفるΑ لヱヤظゅئフ الゅΑボدヱΑ るΑزارة 
るفظゅمح 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16/05/2016 م 

.ゅذجヱر أنمゅذم 
ヵرヘボع الΑゅد ش ヶヤع  るΑدゅتصホااヱ るΑسゅΑة السゅΑالح ヶر البربر فヱد

ヱااجتمゅعるΑ فヶ المピرゆ ااسامヶ منذ الヘتح 
ヴحت 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ17/05/2016 دكت 

(るΑجゅヰالصن ヵرΑز ヶبن るلヱد ュゅΑホ ヴهـ 32حت- 
∝√2 / ュ3∝2 982 -هـ) ュ 

 17/05/2016 دكتヱراه اادارة ヱالتخطΑط التربヵヱ صنゅバء -التربΑ  るΑمنヶالゅバئداれ ااホتصゅدるΑ لヤتュΑヤバ الجゅمヶバ فヶ بشرى خΑヤل اسمゅعΑل 
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ヵالعز ゅذجヱء انمゅバصن るバمゅج るΑمنΑال るΑرヱヰالجم 
المركبれゅ التنゅسるΑボ فヶ اانجΑヤزるΑ : دراسる  هشュゅ كゅمل ゅホسュ د 

るالدالヱ フالصر ヶف るΑヘصヱ 
ヶمنΑ れゅピヤال   るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ17/05/2016 م 

 ヶنゅالجرب ヶヤن من  سمر د عΑعヱن ヶف るヤΑボدن الثゅバض المバر بΑدボت
 るنゅأم ヶتزرع ف るΑبΑヤالص るヤئゅバر من الゅالخض

るصمゅバال 

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ18/05/2016 م 

 صنゅバء
نبるヤΑ حسن عبده 

ヶمΑالصر 
ااحتراベ الヱظヶヘΑ لدى المヱظΑヘن اادارΑΑن 
 ヱعاホتる بゅلمنゅخ التنظΑمヶ فヶ جゅمるバ صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ18/05/2016 م 

امل عبدالمجΑد احمد د 
ヶمΑااد 

 ゅاثرهヱ ペاعد النطヱホ ذجゅنم るピヤال るبヤط ペنط ヶف
 ヴلヱى ااヱالمست ヶف るΑزΑヤاانج-  るΑالترب るΑ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 

 19/05/2016 مゅجستΑر

 جゅمるバ صنゅバء.
ヶعゅالرب ヶヤع ヶヤاحمد ع  ヶف ヶتゅعヱضヱء المゅالبن ュالظا ゆヤホ ヶتΑاヱر

لجヱزフΑ كヱنرد ヱمヱسュ الヰجرة الヴ الشمゅل 
ゆΑطヤل 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ22/05/2016 دكت 

 دراسる مゅボرنる.-صゅلح 
شرベヱ عヶヤ نصر هزاع 

ヶشΑالحب 
مدΑرヵ المدارس الثゅنるΑヱ الバدالる التنظΑمるΑ لدة 

れゅΑكヱヤبس ゅヰتホعاヱ ءゅバصن るصمゅバال るنゅام ヶف 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ23/05/2016 م 

.ゅヰΑمヤバلدى م るΑمΑالتنظ るاطنヱالم 
فゅطمる عبدالヱهゆゅ صゅلح 

ヶホالعر 
 るΑبΑالتدر れゅجゅΑااحت ヶمヤバلم るΑالتخصص

 るヤرة من المرحΑااخ るボヤالح ヶف ュΑرآن الكرボال
ュΑヤバالت 

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

 23/05/2016 مゅجستΑر

.るصمゅバال るنゅمほب ヶسゅااس 
رندا خمΑس احمد سعد 

ヶضΑالمع 
دراسる اثرるΑ مجمع الバرضヶ فヶ صنゅバء ، 

.るΑرゅمバم 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ24/05/2016 م 

ヶحسن عبده الصراب るヤΑنب  るΑاادار れゅΑヤمバر الΑヱترح لتطボذج مヱأنم
 .Six Sigmaبجゅمるバ صنゅバء فヶ ضヱء منヰج 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ24/05/2016 دكت 

احمد د احمد صゅلح 
ヵكرゅالب 

 るΑربバالヱ るΑزΑヤاانج るピヤال ヶف ヶالنص ポسゅالتم
.るΑヱالنحヱ るΑヱピヤال れاヱالاد るرنゅボم るدراس: 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ25/05/2016 دكت 

 25/05/2016 مゅجستΑر المكتヱ ゆゅعュヤ المヱヤバمれゅ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶلヱヤثゅئヱ ペمدى جゅهزるΑ  اأرشるヘ االكترヱنるΑ ابتسュゅ نصر محمヱد فرج 
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.るلゅح るء :دراسゅバصن るバمゅبج ゅヰボΑتطب 
د فتح ه عヶヤ د 

ヶヤصヱالح 
 るΑربバالヱ るΑزΑヤانج るピヤال ヶع فゅااتبヱ フطバال

. るرنゅボم るدراس: 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ26/05/2016 دكت 

سゅرة ゅΑسΑن عبدالعزΑز 
ヶنゅحسن الغس 

 るبヤطるدركΑ ゅء( كمゅضヱالض( ヶئΑث البヱヤالت
.ュمバالم ペヤボلゅب るتホعاヱ ءゅバصن るバمゅج 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘن ュヤر عΑجستゅ26/05/2016 م 

 ヶヤع ヶヤامل د ع
ヶالشرف 

المゅヰراヱ れالكれゅΑゅヘ المヰنるΑ المتヱافرة لدى 
 るنゅمほب れゅمヱヤバالم れゅسسぼالم ヶن فΑヤمゅバال

るصمゅバال 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا れゅمヱヤバالم ュヤعヱ ゆゅر المكتΑجستゅ26/05/2016 م 

  .るΑاستطاع るدراس: 
ヱداد عبدالヱاسع احمد 

ュسゅホ 
تصヱر مボترح لتطبペΑ اإدارة الذاتるΑ بمدارس 
التュΑヤバ الثゅنヵヱ الゅバمる بほمゅنる الゅバصمる صنゅバء 

ヶف 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ26/05/2016 م 

 ضヱء تجゅرゆ بバض الدヱل.
نجゅة احمد صゅلح احمد 

 ヶالذهب 
 ヶعゅالضبط ااجتم ゆΑلゅاس るΑヤك ヶف るرسゅالمم

 るΑء. -التربゅバصن るバمゅج 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ26/05/2016 م 

انغュゅ د عヶヤ عبدالرحمن 
 اامΑر

مدى تطبペΑ تكヤنヱلヱجゅΑ المヱヤバمれゅ فヶ دار 
دراسる لヱヤاホع ヱخطる  -المخطヱطれゅ بصنゅバء 

 المستボبل.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا れゅمヱヤバالم ュヤعヱ ゆゅر المكتΑجستゅ28/05/2016 م 

عبده عヶヤ شヱعヶ حΑدر 
ヵدヰم 

 ヶボΑボلزمن الحゅراز بΑمΑلヱالب るヤسヤعل سゅヘس تゅΑホ
(るلنسخbcr-abl ュض الدゅضΑاب ヴعند مرض)

 النヵヱボ المزمن فヶ الΑمن.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ29/05/2016 م 

ュ( 2√09-0902الΑمن فヶ الصحゅفる المصرるΑ ) زΑنゆ حسΑن عヶヤ سΑヰل 
.るΑالمصر るفゅذج من الصحゅلنم るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ30/05/2016 دكت 

د حزاΑ ュحヴΑ حمヱد 
 ヶمゅالش 

 ヶلأرض ف ヶحゅΑالس ュااستخدا るمΑدボء الゅバصن
 دراسる مΑدانるΑ فヶ جピرافるΑ استخداュ اارض.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピر الجΑجستゅ30/05/2016 م 

مضゅداれ الخمΑرة نゅزعる الكゅربヱكسΑل لحمض  ヱلΑد سعΑد عبده هبる ه 
 ゆض لدى طاΑاا るمتازمヱ ヶمゅتヱヤピال

 المدارس

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراه الكヱ31/05/2016 دكت 

 ヶتمد فバر مΑピال ヵالسكر ヶف ゅヰب ぼالتنبヱ るΑمنΑال
 اانسヱلΑن.
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ュヱد حطر ヶヤمن  د عΑال ヶف るΑاإدار るΑئゅضボال ュゅذ ااحكΑヘتن- 
.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31/05/2016 م 

عゅدل احمد د عبده 
ヶغゅΑالس 

 るΑح ااسامヱتヘال れゅΑヤعم ヶهـ 00اإمداد ف
 ュ ∼∼∝- 22∝هـ / ∼2

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ01/06/2016 م 

النヘط ヱاثゅرهゅ الゅボنヱنるΑ الطبるバΑ الجدΑدة لヱボバد  منتヴヰ عبゅس طゅヘر
عヴヤ مصゅلح الدヱلる المتホゅバدة مع ااشخゅص 

るΑااجنب 

ヶホن عراヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ01/06/2016 م 

نسΑبる مヱلヱد مراد 
ヵヱل الراΑعゅاسم 

 ヶس فΑالتدر るئΑء هゅاعض るركゅر مشΑヱتط
 ュنظ ュستخداゅء بゅバصن るバمゅج ヶرار فボال るعゅصن

ュدع 

ヶホعرا  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ02/06/2016 دكت 

 ヶعゅرار الجمボالGDSS. 
فゅطمる شرف الدΑن عبده 

ヶشرف المحبش 
دراسれゅ عن البكتΑرゅΑ المحبる لدرجれゅ الحرارة 

 ヶرة فゅع الحΑبゅنΑة الゅΑمن م るلヱزバالم るΑلゅバال
 الΑمن.

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ02/06/2016 م 

النمط السرΑرヱ ヵالمخبرヵ التゆゅヰ الكبد  د عبده حسΑن صゅلح
 ヶف るΑسΑالرئ れゅΑヘالمستش ヶف ヶالذات ヶعゅالمن

るصمゅバال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ02/06/2016 م 

 صنゅバء.
مバدل اانتشゅر المصヶヤ لΑヘرヱس الحاء البسΑط  حسن عヶヤ عヶヤ فتح 

 れداゅΑバض الバلب れامل المتردداヱء الحゅن النسΑب
 れΑヱالمح るنΑمد ヶف るΑئゅمن. -النسΑال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ04/06/2016 م 

ヶلح الشعبゅد صΑゅホ عبده  ヶترح فボج مヰر منゅإط ュΑتصم れゅجゅΑء احتヱض
 るΑヤك ヶالبحث ف れتح るΑزヤاانج るピヤال ゆطا

 れゅمヱヤバالم ゅΑجヱلヱتكنヱ ゆヱسゅالح-  るバمゅج
 صنゅバء.

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

 05/06/2016 مゅجستΑر

اسمゅعΑل احمد د 
ヶالغرس 

 ヶنゅバم ュヰف ヴل الヱصヱة الゅホل مرヱボバر الゅΑバم
الバامる داヱヱد بن الゅヰدヵ بن -فヶ عュヤ ااصヱل 

-991احمد بن المヰدヵ عز الدΑن بن الحسن)
012∽ ヴال ゆゅل الكتヱمن أ ペΑボتحヱ るهـ ( دراس

 بゆゅ ااخبゅر.

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر るΑااسام るバΑر الشرΑجستゅ05/06/2016 م 
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شゅكر سراع منصر عبده 
 سراع

التنمるΑ المヰنヱ るΑعاホتゅヰ بゅلرضゅ الヱظヶヘΑ لدى 
 مدΑرヵ المدارس الثゅنるΑヱ بمحゅفظる عمران

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ09/06/2016 م 

ヶجゅجبران ن ヶヤالراشدة  افراح ع るد الخافヰع ヶر فゅهـ 00إدارة اأمص
 هـ1√-

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ11/06/2016 دكت 

خゅلد ضΑف ه د 
 ヵرゅالشم 

دراسヱ るصるΑヘ تحるΑヤΑヤ فヶ  -نحヱ الجمヱヰر 
.るΑヱل النحヱاأصヱ ئلゅالمس 

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجم ヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ14/06/2016 م 

 ヶヤع ュΑعبدالحك ベرゅط
 ゆلゅغ 

 フホヱمヱ るΑرآنボال れراءاボلゅب ヴاستدال ابن جن
 الدارسΑن ホدΑمヱ ゅحدΑثゅ منه.

ヶمنΑ  れゅピヤال るالترجم ヱ るΑربバال るピヤر الΑجستゅ15/06/2016 م 

 ゆلゅر غΑد الصغΑسع ュاحا
ヵطرボالم 

ヱعゅمل نمヱ الخるΑヤ تボدΑر مستヱى النヱΑبتΑرΑن 
الكبدるΑ لمرضヴ الكبد الدهنヶ السكرΑΑن Αビر 

 مدمنヶ الكحヱل.

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ22/06/2016 م 

الرゅΑدヱ るΑعاホتΑ ゅヰتحペΑボ درجる ممゅرسる الゅΑボدة  نجゆΑ مصヤح د عسكر
 المΑزة التنゅفسるΑ فヶ الجゅمれゅバ ااهるΑヤ فヶ الΑمن.

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ23/06/2016 دكت 

عنゅصر السΑرة الذاتるΑ فヶ رヱاるΑ دΑヘΑد كヱبرفヤΑد  عゅئشる حسن د جزاز
 لヤكゅتゆ تشゅرلز دΑكنز: الحヱ るボΑボالخゅΑل.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ25/06/2016 م 

 ュΑرة احمد ابراهΑمن
 عΑدرヱس

 るΑلتنم ュヱヤバدة الゅم ヶرة فヱحدة مطヱ るΑヤعゅف
 フذ الصΑل لتامΑالتحصヱ ヶجدانヱء الゅالذك

 السゅدس.

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ュヱヤバس الΑتدر ベطرヱ هجゅر منΑجستゅ25/06/2016 م 

فؤاد احمد فرحゅن احمد 
 جعدان 

 るΑمسرح ヶرة فΑピالヱ ゆن الحΑالصراع ب
.るΑدボن るر :دراسΑل( لشكسبΑعط( 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ26/06/2016 م 

ヶسゅΑلح الحゅح د صゅسم        ヶن فΑヤمゅバヤل ヶヘΑظヱر الゅر المسΑヱع تطホاヱ
 دヱΑان عヱ ュゅزارة التربヱ るΑالتュΑヤバ فヶ الΑمن. 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ30/06/2016 م 

افراح عヶヤ صゅلح مصヤح 
 ヵرゅالعم 

 るدة هندسゅترح إعボذج مヱانم るΑاادار れゅΑヤمバال
るバمゅبج ヶمヤバالبحث الヱ ゅΑヤバال れゅالدراس るبゅΑبن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ02/07/2016 م 

 صنゅバء.
 ヵصر المطرゅلح نゅد ص  ヵدゅتصホئد ااゅバس الゅΑホ ヴヤع ベゅヘلان ヵردヘال

 التュΑヤバ الثゅنヵヱ الュゅバ فヶ محゅفظる صنゅバء.
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ14/07/2016 دكت 

لمゅΑء انヱر كゅمل احمد 
 ゆヱボعΑ 

 るΑضゅاإب るالحرك ヶئل فゅبボر الヱرن -دボمن ال
الثゅنヶ الヴ الرابع هجرヵ / الثゅمن الヴ الゅバشر 

ヵادΑم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ18/07/2016 دكت 
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امゅنヶ عبده د فゅضل 
 ヶعΑالرب 

 ゆゅالحس れراゅヰم るΑلتنم ヶبΑمج تدرゅء برنゅبن
 ヴヤاثرة عヱ れゅΑضゅΑالر ヶمヤバلدى م ヶالذهن

.ュヰبتヤلدى ط れراゅヰهذه الم るΑتنم 

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

 21/07/2016 مゅجستΑر

ヱعبده عمر الجر るΑل  سمゅヘااط るΑترب ヶاردة فヱث الΑدゅاأح-  るدراس
 ヱتحΑヤل

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ21/07/2016 م 

حゅرث امΑن د شرف 
ヶنゅالخرس 

ضمゅنれゅ حمるΑゅ ااستشمゅر اأجنبヶ فヶ الゅボنヱن 
.ュゅバال ヶلヱالد 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバال ヶلヱن الدヱنゅボر الΑجستゅ25/07/2016 م 

دراسる التحヱل البراجمゅتヶ لるピヤ ااュ فヶ  نجゆΑ طゅهر حسن عبده
المجゅماれ لطヤبる الるピヤ اانجΑヤزるΑ فヶ المستヱى 

ヶバمゅالج 

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

 27/07/2016 مゅجستΑر

 فヶ الΑمن.
ابتゅヰل طゅهر عبدالرحمن 

 ホحطゅن
 るبヤل طΑتحص ヴヤن عヱالكرت ュافا ュاثر استخدا

るΑزΑヤاانج るピヤال ュΑヤバت ヶف るΑسゅااس るヤالمرح 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن

るΑزΑヤاانج 
 30/07/2016 مゅجستΑر

.るΑاجنب るピヤك 
بنゅر برنゅمج ゅホئュ عヴヤ زゅΑدة المゅバلュ ااثرるΑ فヶ  د احمد عヶヤ العΑدرヱس

مゅدة التゅرΑخ ヱأثرة عヴヤ تنمるΑ تحصΑل التامΑذ 
 . ヶسゅااس ュΑヤバالت るヤمرح ヶف ヵااثر ュヰΑعヱヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 01/08/2016 دكتヱراه

 021اابゅバد التربるΑヱ فヶ شバر صدر ااساュ  محمヱد عヶヤ عبده سعد
 ュ-∝∝2.ュ 01∝هـ / ベ√1 هـ  

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ03/08/2016 م 

 ュΑالكر るعبدالرحمن ام
 عヶヤ غندل 

 るΑلヱاعد اأصヱホ ヴヤع るΑرآنボص الヱالنص るدال
 ゅヰΑف フヤالمخت るاأدل ヶف- . るدراسヱ ゅバجم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ04/08/2016 م 

ヶヤسحر د احمد ع  ヵرΑتゅكΑرゅالك ュالرس るلجゅバم るΑバالمجتم ゅΑゅضボヤل
ュئゅボالヱ نヱمضمヤل るدراس るΑمنΑال るفゅالصح ヶف 

ヶمنΑ  ュااعا るفゅر الصحΑجستゅ04/08/2016 م 

 بゅاتصゅل.
 ュسゅホ صرゅاحمد ن るヤΑجم

 ヵرヱゅالم 
 ュΑرآن الكرボرة من خال الゅآثヱ رةヱن صゅالكتم

. 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ06/08/2016 م 

افراح حسن عبده 
 るغرام 

 07/08/2016 دكتヱراه الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ منヰج الボرآن الكرュΑ فヶ تュΑヱボ سポヱヤ اانسゅن.

احمد د احمد صゅلح 
ヶنعΑالك 

المتゅボربる فヶ المحゅدثる دراسる فヶ التゅバبΑر 
 اانجΑヤزるΑ لطاゆ جゅمるバ صنゅバء.

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ08/08/2016 م 
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 09/08/2016 مゅجستΑر الدراسれゅ ااسامるΑ  ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ اإنحرافれゅ الΑボバدるΑ أسبゅبヱ ゅヰعاجゅヰ. منヴ مصヤح ثゅبれ سمر 
 -الخゅΑل عند ابن سΑنゅء ヱمحヶ الدΑن بن عربヶ ابراهュΑ د حسΑن الヱجرة 

るرنゅボمヱ るΑヤΑヤتح るدراس 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るヘسヤヘراه الヱ09/08/2016 دكت 

نヱال عبده عبده 
ヶالدرب 

عヴヤ تュΑヤバ اثر ホراءة الボصص الボصΑرة 
 るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ ヶف ゅتذكرهヱ れرداヘالم

るΑالترب るΑヤك 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑزΑヤاانج 

 10/08/2016 مゅجستΑر

 جゅمるバ صنゅバء.
ュ( 0982-2∝09الΑمن ヱالجゅمるバ الバربるΑ ) صゅヘء لطف د عرヱة 

.るΑخΑرゅت るدراس 
ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆخ الطΑرゅراه التヱ10/08/2016 دكت 

عゅدل نゅصر سعΑد احمد 
るدمΑالم 

 ヴن المرضΑن الكبد بゅلسرط るΑالنمط ゆゅااسب
ヶف れゅΑヘالمستشヱ نゅمركزالسرط ヴن الΑلゅالمح 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑطنゅر البΑجستゅ11/08/2016 م 

 الΑمن. -صنゅバء 
ゆلゅد غΑゅホ لد دゅه  احمد خΑزΑヤاانج るピヤال ヶف れゅمヤن الكΑヱتك ベطر

 るΑربバالヱ-.るرنゅボم るدراس 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ11/08/2016 دكت 

مゅボرنる بΑن بنるΑ الجمるヤ دراسる لヱ るΑヱピتحΑ  るΑヤΑヤحヴΑ د صゅلح مرشد 
 るΑربバالヱ るΑزΑヤاانج るピヤال ヶف 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤراه الヱ11/08/2016 دكت 

خゅلد احمد عبده حسΑن 
ヶبヱالج 

( ヶلسゅΑد الطヱدا ヶأب ュゅائد مسند اإمヱ032ز-
21√るالست ゆالكت ヴヤع るعヱهـ( المرف-ゅバجم 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ11/08/2016 دكت 

 ゅヰجΑتخرヱ 
نゅجヶ هゅدヵ حسΑن 

ヵدΑزΑال 
 ヶد التヱفヱالمستنبطه من ال るΑدボバئل الゅالمس

 ホدمれ الヴ النبヱ ヶتطبゅボΑتゅヰ المゅバصرة .
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ14/08/2016 م 

ヶمヰد احمد د الن  るدراس るΑヤلس المحゅاداء المجヱ るΑئΑالب れゅホヱバالم
.るحج るفظゅبمح るΑヤلس المحゅالمج ヴヤع るΑدانΑم 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ15/08/2016 م 

عبده ثゅبゅホ れسュ احمد 
ヶنゅالعثم 

ヵد اأثرヱバع الホヱم- .るΑأثر るدراس ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅر ااثΑجستゅ15/08/2016 م 

ュ  0991 - 0980الバاれゅホ الΑمنるΑ اامゅراتるΑ  عヶヤ نゅشر Αゅホد الصボر
.るΑخΑرゅت るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ15/08/2016 دكت 

ヶنゅالحم ヶヤعبده احمد ع  るΑاادار るΑلゅバヘى الヱرفع مست ヶف ゆΑاثر التدر
るΑرΑالخ れゅسسぼالم( るΑمヱر الحكΑビ れゅمنظمヤل 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ16/08/2016 م 

.るΑمنΑال るΑرヱヰالجم ヶف ) ゅذجヱأنم るΑヱالتنمヱ 
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 ヶヤع ヴΑحΑ صرゅبدر ن
ヶالشال 

 ヶمΑالتنظ ポヱヤالس ヶف るΑبΑاثر البرامج التدر
)れاゅلاتص るمゅバال るسسぼالم るلゅح るدراس( 

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅالتج るΑسゅΑالس ュヱヤバر الΑجستゅ17/08/2016 م 

مشتベゅ فΑصل د زΑن 
 العヱヘر

لاكسدة لمستخヤصれゅ دراسる الゅバヘلるΑ المضゅدة 
 اヱراベ الشヵゅ ااخضر فヶ زれΑ اヱلΑن النخΑل

ヶمنΑ الزراعه るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ17/08/2016 م 

ابراهュΑ عبدالヱاسع ゅホئد 
 احمد

دراسる  -مسئヱلるΑ النホゅل الجヵヱ الدヱلヶ لヤبضゅئع 
るلسن ヱارسヱ ヶتΑホゅヘات ヶ0929فゅヰاتΑدバتヱ ュ 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ18/08/2016 م 

 ヱ ュالゅボنヱن الΑمنヱ0999.ヶمヱنتل 
 ュΑعبده عبدالرح るبΑホر

 عبدالجبゅر
 ヶعヱى الヱمست ヴヤرة عΑピض الصヱرボأثر ال
 るΑمنΑمرأة الヤرار لボذ الゅاتخ ヶف るركゅالمشヱ

るدراس 

ヶمنΑ الزراعه ヶد الزراعゅاارشヱ دゅتصホر ااΑجستゅ20/08/2016 م 

 حゅلる محゅفظتヶ لحج ヱعدن.
 ゆلゅشرف دغ ヶمゅس  ュاヱبد : اゅバالم(ほسب ヶف るΑنΑالد ゅヰتヘΑظヱヱ بدゅバالم

 اヱعゅل صرヱاح انヱذجゅ( : دراسる -براءن -
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅراه ااثヱ21/08/2016 دكت 

 るΑاأثر れゅفゅء ااكتشヱض ヶف るΑヤΑヤتح るΑأثر
 الجدΑدة.

بشΑر عبدالرゆΑホ سعΑد 
 حمΑد

ظゅヘر (  -الطرペΑ التجゅرヵ الボدュΑ ) مヱزع 
.るΑاثر るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆر ااداゅراه ااثヱ22/08/2016 دكت 

ااجتمゅعヶ لヤتمنるΑ فヶ تュΑΑボ اداء الصندベヱ  امゅنΑ ヶحヴΑ صゅلح مヘرح  
 التخフΑヘ من الボヘر فヶ الΑمن.

ヶمنΑ دゅتصホااヱ رةゅد التجゅتصホر ااΑجستゅ24/08/2016 م 

 ヶヰヤاحمد د م ヵرمز
ヶنゅسΑالح 

 ゆإ るنΑمد ヶف ヶاشヱالم ヶف るΑヤΑヘدان الطΑالد- 
 الΑمن.

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ28/08/2016 م 

أثر ヱحدة تΑヤバمるΑ متضمنる جヱانゆ من ااعجゅز  د اسمゅعΑل رضヱان د
البゅΑنヶ فヶ الボرآن الكرヱ ュΑالسنる فヶ تحصΑل 
 ヶف るΑビالبا ュΑهゅヘمヤل るΑヱنゅالث るヤالمرح ゆطا

.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 

 30/08/2016 مゅجستΑر

مرヱان حسن عヶヤ د 
ヵالصبر 

مدى انتشゅر ヱخصゅئص الرسゅئل الدرヶホ بΑن 
 るΑホدة الدرピال ヶف ュن بتضخΑبゅالمص ヴالمرض

ヵالذヱ 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るمゅバال るر الجراحΑجستゅ31/08/2016 م 

 ヶف ヶバمゅالج れΑヱالك ヴヘمستش ヶف ュدهΑホتر ュت
 مدΑنる صنゅバء.
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 ヴΑحΑ لحゅصل عبده صΑف
ヶشΑالدغ 

 31/08/2016 مゅجستΑر الصΑدانれゅΑ الصΑدلΑ るمنヶ صヱ るビゅΑتュΑΑボ عاج محدد لمخヘضれゅ السكر 

عبدالヤطΑف احمد مصヤح 
ゆغا 

اثر تدرΑس الحبポ عヴヤ جヱدة الكتゅبる لدى 
 るΑالترب るΑヤك ヶف るΑزΑヤاانج るピヤال ュسホ ゆطا

るバمゅج 

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

 31/08/2016 مゅجستΑر

 صنゅバء.
دراسる مゅボرنる لヤتほثΑر المΑكرヱبヶ لخل التゅヘح  ΑحヴΑ بدر حゅتュ بدر

ヱالمضゅد المΑكرヱبヶ )اامヱكسΑسΑヤヤن( حمض 
.るلヱزバالم ゅΑرΑض البكتバب ヴヤع ポΑانヱكاف 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るمヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ31/08/2016 م 

صゅبر سعΑد اسمゅعΑل 
 عبدالمجΑد

عزل المتكヱرة الバنヱボدるΑ الذهبるΑ من الجبن 
 التバزヱ ヵتحدΑد مصゅدر التヱヤث.

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ01/09/2016 م 

 ュسゅホ د هزاع ヴمن
ヵرΑالشم 

تほثΑر البرヱبヱΑتヱ ポالبرヱبヱΑتポ عヴヤ الخصゅئص 
الΑヘزヱكمゅΑئるΑ لヤزبゅدヵ النゅتج من بバض انヱاع 

ゆΑヤالح 

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ01/09/2016 م 

د احمد عヶヤ حمزه 
 مجمل 

البكتΑرヵ المحتمل لヤثュヱ تュΑΑボ التほثΑر المضゅد 
.ュداخل الجس ヶف るΑبヱه البΑヱヤالم ヴヤع 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るمヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ01/09/2016 م 

فヰمヶ عبدالヱهゆゅ سعΑد 
ヵطرボالم ュنゅغ 

تュΑΑボ تほثΑر نبれゅ السرΑΑن)الΑبس( فヶ شゅヘء 
.ゆاأران ヴヤح عヱالجر 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るمヱالمداヱ るΑヱااد ュヤر عΑجستゅ01/09/2016 م 

ヶشΑر الحبヘث  احمد د جعヱحد ヴヤالمجتمع ع ヶف ュΑヤバى التヱر مستΑثほت
الΑピبヱبる الكبدるΑ عند المرضヴ المصゅبΑΑن 

ゆゅヰلتゅب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ01/09/2016 م 

 المزمن.الكبد 
عبΑر عصュゅ عبدالحمΑد 

 نعمゅن
التほثΑر الゅホヱئヶ لنبれゅ الバنصフΑ فヶ الحد من 

 تراكュ الخاゅΑ الشحمるΑ عند اانسゅن.
ヶمنΑ الزراعه るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ03/09/2016 م 

 ヶヤد ع ヶヤن عΑحس
 الボطゅع

 ヶضゅΑر الرΑكヘهر التゅمظ るبヤئد لدى طゅالس
الصフ السゅدس من مرحるヤ الصフ السゅدس من 

るヤمرح 

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

 04/09/2016 مゅجستΑر

 التュΑヤバ ااسゅسヶ فヶ الΑمن.
حنゅن عヶヤ سΑف د 

ヶボΑالعر 
 ヶمΑدゅمج اأكゅالبرن ュΑヱボرآن تボヤل ゅΑヤバال るΑヤكヤل

 الكرュΑ بゅلجمヱヰرるΑ الΑمنるΑ فヶ ضヱء مΑΑゅバر
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るΑس التربΑتدر ベطرヱ هجゅمن

るΑااسام 
 05/09/2016 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(∝310 - 3102ااヱل)الجزء 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجبمعة للشئون اأكبدمية 

 هيئة التدريس وشئون أعضبء

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

.ヶمΑدゅد اأكゅااعتم 
ヶヤعبدة د ع ュゅض  بسバر بゅدة لثمヱئص الجゅخص ュطゅالطم フゅاصن

المستバمるヤ لتصنΑع مバجヱن الطمゅطュ فヶ سヰل 
.るمゅヰت 

ヶمنΑ الزراعه るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ06/09/2016 م 

التمゅسポ النصヶ فヶ دヱΑان ホصゅئد ホصΑرة  انΑسる د د الヰتゅر
 لヤمゅボلح.

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤراه الヱ06/09/2016 دكت 

 -البنるΑ الشرطるΑ فヶ رسゅئل الجゅحظ اأدبるΑ  ندى عبدالجبゅر سعد د
.るΑدال るΑヱنج るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا るΑربバال るピヤر الΑجستゅ07/09/2016 م 

الヘヤظるΑ عヴヤ تنمるΑ أثر تدرΑس المتازمれゅ  اسمゅء د ゅホئد احسن
 るΑزΑヤاانج るピヤال るبヤع لدى طゅااستم れراゅヰم

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 

 08/09/2016 مゅجستΑر

 るΑالترب るΑヤك ヶف るΑء -اجنبゅバصن るバمゅج 
فゅطمΑ るحヴΑ احمد 

 ヶمヱالعر 
 るΑانボر الاعゅلدى اأفك ゆゅاكتئゅب ゅヰتホعاヱ

.るΑبヤボال れゅطヤالج ヴمرض 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ08/09/2016 م 

 ヴΑحΑ ء احمد دゅاسم
 الحنحنه 

 ヴط المرضゅسヱأ ヶف ュتخثر الد れاختاا
الΑمنΑΑن المصゅبΑن أمراض الكبد المزممن 

 المترددΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ22/09/2016 م 

 عヴヤ المستشれゅΑヘ الكبرى فヶ صنゅバء.
حمΑد د عヶヤ صغΑر 

ヵدゅヰال 
 - Cارتبゅط ااصゅبる المشتركる بΑヘرヱس الكبد 

B   ヶف ヵالبشر ヶعゅز المنヱバال ヴن مرضΑب
 الΑمن.

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ22/09/2016 م 

فゅعるΑヤ برنゅمج محヱسゆ مボترح ذاتヶ التュΑヤバ  اゅΑد سامه د سامه
لヱحدة الヰندسる الヘضゅئるΑ فヶ تنمるΑ تحصΑل 

.ヶمヤバال ヵヱنゅالث ヶنゅالث フالص ゆطا 

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

 22/09/2016 مゅجستΑر

 ヶヤヘد العΑمن  د احمد حمΑال ヶن المدنヱنゅボال ヶالبطان ف るΑنظر
.ヶااسام るボヘالヱ ヵرة المصرΑنظヱ 

ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ24/09/2016 م 

سمΑر نゅجヶ احمد احمد 
 تゅج الدΑن

 ヶااسام るボヘال ヶف  るاسطヱلゅب るمΑعل الجرゅف- 
.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25/09/2016 م 

 ュسゅホ د ヶヤرة عΑام
ヵالعمر 

 るボヘال ヶف ゅヰتゅهヱمكرヱ الصاة れمبطا
 ヶااسام- るرنゅボم るΑヰボف るدراس 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅر الدراسΑجستゅ28/09/2016 م 
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د فΑصل عبدالعزΑز 
 ااشヱل

-∼√01النشゅط التجゅرヵ فヶ الΑمن فヶ الヘتره 
 0282ュ - ∼2∝0هـ / 0229

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ04/10/2016 دكت 

ヶالماح ヶヤد ع ュΑابراه  るΑصبバال れゅة اثر الصراعゅΑالح ヶف るΑربバال
 - 022ااجتمゅعヱ るΑ الヘكرるΑ فヶ ااندلس 

 هـ 22√

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ04/10/2016 م 

خゅلد حسΑن ΑحヴΑ حسن 
ヶبボالع 

 るΑالتنم ヶف ヶالمجتمع المدن れゅر منظمヱد
 3100ュ-3110ااجتمゅع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05/10/2016 م 

ポلゅشر مゅد د ن  ュااسا フΑس ヴلヱرة المΑس ヶف ュゅض البسヱالر
أحمد لヤمぼرخ / حسن بن أحمد بن الحسن 

ヶنゅΑاار 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ05/10/2016 م 

ュ( دراسる ∼092-∼029هـ / √√0202-02) 
.ペΑボتحヱ 

مゅΑسه عبده حمヱد 
ヶمΑالر 

 るΑلヱالرس るلヱد الدヰع ヶزراء فヱر الヱ2∝د∝ - 
 ュ√∼√0 - 0222هـ /  2∼2

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅراه التヱ05/10/2016 دكت 

( فヶ مصل B35لل) مسヱى ااجسュゅ المضゅدة عゅدل د عヶヤ فتح الヰبゅع
.ポゅن التنبヱطゅバتΑ نΑالذヱنΑΑل المخزنゅالرج 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ09/10/2016 م 

دヱلる عヶヤ عبدالرحمن  
ヵمرゅالع 

ヱالزنポ ضد سمるΑ ااثر الゅホヱئヶ لバسل السدر 
 ヴヤكヱ كبد ヴヤج عΑبرヱヤداكΑمΑا れداΑمب
 ヱمستれゅΑヱ الدهヱن فヶ ذكヱر الجرذان. 

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ10/10/2016 م 

 ゆلゅغ ヶلヱعبدال るΑسم
ヶطゅبボال 

 るΑتゅΑالح れراゅヰمدى تضمن الم れرراボم ヶف
 ュΑヤバمن الت るلثゅالث れゅボヤحヤل るΑطنヱال るΑالترب

 ااسゅسヶ فヶ الΑمن.

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
るΑعゅااجتم 

 13/10/2016 مゅجستΑر

مستヱى فΑتゅمΑنれゅ تほثΑر تゅバطヶ الれゅボ عヴヤ  مختゅر حمヱد عبده احمد 
ゆ03 ゆ ،∝  لゅعند الرج ポΑلヱヘحمض الヱ

 ااصحゅء

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑر الكΑجستゅ16/10/2016 م 

 الΑمن.  -فヶ صنゅバء
عبد الヤطΑف عبده حسΑن 

ヵلح المطرゅص 
 16/10/2016 مゅجستΑر الるピヤ الバربるΑ ااداヱ ゆالュヱヤバ اانسゅنΑ るΑمنヶ ثنゅئるΑ ااゅボΑع ヱالدالる فヶ شバر المゅボلح.

بΑボヤس عبدالヱهゆゅ صゅلح 
 جعدان

من مطヤع االフ  -الバاれゅホ الخゅرجるΑ لバمゅن 
.ュر ااساヱヰظ ヴال ュ.フ لヱاا 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ16/10/2016 م 
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 ュسر د حزاゅΑشΑالند るΑخΑرゅالت ュلゅバمヤل るΑنヱاالكتر れゅمヱヤバالم- 
.ヵرゅمバالتراث الم ヴヤظ عゅヘالح ヶف ゅヰتΑاهمヱ 

ヶمنΑ るندسヰال るΑرゅمバالم るندسヰر الΑجستゅ18/10/2016 م 

التشخΑصるΑ لشراΑΑن دراسる نتゅئج الボسطرة  بسュΑ امΑن احمد د 
 ヵن بداء السكرΑبゅالمص ヴالمرض ヶف ゆヤボال

るرنゅボلمゅب 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ19/10/2016 م 

 مع المرضヴ الΑピر المصゅبΑن.
 ヶヤد عبدالرحمن ع

ヶمゅالش 
 ヴمرضヤل るΑرΑئص السرゅالخص ヵヱن ذΑΑمنΑال

 ュستخداほب るالمشخص るمΑヤالس るΑجゅن التΑΑالشرا
.ヶピر الصبΑヱالتص 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ19/10/2016 م 

عبدالヤطΑف د عبده 
 صゅلح

تヱ ュΑΑボظゅئフ الゆヤボ اانボبゅضホ るΑبل ヱبバد اجراء 
れゅمゅح استبدال الصمヱتヘالم ゆヤボال れゅΑヤعم 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ19/10/2016 م 

.ヵヱالرث ゆヤボال ヴلمرض 
ペヤホ دΑس ポرゅلدى  د مب れゅطヤجヤل るبΑالمذ れゅاجバヤل るبゅااستج

 ヶピضゅعند م ゆヤボال るヤء عضゅحتشゅن بΑبゅالمص
.れゅボال 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ20/10/2016 م 

نヱرة ゅホسュ عヶヤ احمد 
 الصغΑر

 るمتازم ヴن مرضΑب ゆヤボال るヤفشل عض
الشراΑΑن التゅجるΑ الحゅده الذΑن ادخヱヤا لヱحدة 

ゆヤボال るΑゅعن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ20/10/2016 م 

 ュゅバرة الヱالث ヴヘمستش るئΑヰب ゆヤボالمشددة مركز ال
.ヶذجヱالنم 

 ヴΑحΑ عبدالرحمن
ゆΑعبدالرحمن الخط 

فحص الゆヤボ بゅلمヱجれゅ فベヱ الصヱتホ るΑبل ヱبバد 
 تヱسΑع الصمュゅ التゅجヶ بゅلبゅلヱن .

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ20/10/2016 م 

هنゅء عبدالرحمن صゅلح 
ヶヤع 

 -محゅفظる لحج -الピطゅء النبゅتヶ لヱادヵ تبن 
 الΑمن

ヶمنΑ  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤراه عヱ22/10/2016 دكت 

غدΑر عヶヤ عヶヤ حΑدر 
 احمد 

اأمن النヘسヱ ヶعاるホ بゅلرضゅ الヱظヶヘΑ لدى 
 るنゅام ヶص فゅع الخゅطボال ヶف るΑヱنゅالث れゅمヤバم

 الゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆس ااداヘالن ュヤر عΑجستゅ29/10/2016 م 

عبدالحペ د احمد ヱΑسف 
ヶضゅボال 

النظュゅ الゅボنヱنヶ لヤتنΑヘذ المバجل فゅホ ヶنヱن 
 ヶمنΑال れゅバالمراف-.るرنゅボم るΑヤΑヤتح 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29/10/2016 م 

 02/11/2016 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 لحペ اانسゅن فヶ التنボل امΑن عヶヤ صゅلح د 
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ヶالسام .るرنゅボم るدراس 
اثر ااستراتΑجるΑ ااكتشフゅ المヱجヰه فヶ تنمるΑ  ذكرى جسن احمد ヱعدر

 المゅヰراれ اامائるΑ لدى طاゆ الصフ السゅبع
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  るピヤس الΑتدر ベطرヱ هجゅمن

 るΑربバال 
 03/11/2016 مゅجستΑر

 التュΑヤバ ااسゅسヶ.من 
ヶالحال ヶヤد ع ヶヤعن  ع るヤホゅالن れゅض الممرضバلب ヵヱΑالح ュالتحك

طرペΑ الピذاء بゅستخداュ المضゅداれ الحΑヱΑه 
るالمنتج 

ヶمنΑ الزراعه るΑذビاا るΑنボتヱ ュヱヤر عΑجستゅ03/11/2016 م 

.れゅسΑゅمヱنΑمن اأكت 
فゅعるΑヤ برنゅمج التطΑヱر المدرسヶ فヶ تنمるΑ  عゅدل احمد د عبده

 ベلدى فر ヶجΑط ااستراتΑالتخط れراゅヰم
 التطΑヱر

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ09/11/2016 م 

 المدرسヶ فヶ الΑمن
 ュاحمد حزا ュحزا ュزゅح

 ااشヱل
استخداュ المゅΑة تヱزΑع رطヱبる التربヱ るكゅヘءة 

 ヶدلゅالتب ヵالر ュゅنظ れتح るΑمゅذرة الشヤل
 بゅلخطヱط.

ヶمنΑ ة الزراعهゅΑالمヱ ヶر ااراضΑجستゅ10/11/2016 م 

درجる الشゅヘفるΑ المゅلヱ るΑاادارヱ るΑعاホتゅヰ  ابراهュΑ احمد صゅلح حمΑد 
 ヶف るΑمΑدゅااك ュゅسホلا ヶسΑدة ااداء التدرヱبج

 れゅバمゅالج.るΑمنΑال るΑمヱالحك 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ12/11/2016 دكت 

 ヶヤاحمد د ع ュΑابراه
ヵالحمز 

 ュΑヤバزارة التヱ ر اداءΑヱترح لتطボذج مヱانم
الゅバلヱ ヶالبحث الヤバمヶ فヶ الΑمن فヶ ضヱء 

るكمヱدئ الحゅمب 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ14/11/2016 دكت 

د عبده حسΑن احمد 
ヶボت 

 れゅالدراس ヶمヤバترح اعداد مボر مΑヱتص
るΑالترب るΑヤك ヶف るΑヱنゅالث るヤمرحヤل るΑعゅااجتم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن
 るΑعゅااجتم 

 15/11/2016 دكتヱراه

بجゅمるバ صنゅバء فヶ ضヱء مΑΑゅバر ااعتمゅد 
.ヶمΑدゅااك 

جمるヤΑ احمد صاح حسΑن 
 الجال

 ュΑヤバالت るヤمرح ヶل فゅヘر لدى ااطΑكヘالت ゆΑلゅاس
 るصمゅバال るنゅام ヶف ヶسゅء -ااسゅバصن 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ15/11/2016 م 

فΑرヱز د محسن 
 عطرヱش

تゅثΑر ااستΑرヱجΑن ヱمضヒ الれゅボ عヴヤ نشゅط 
ュراヱالمثبطه لا れゅنΑالج ヱزΑرΑمヱヤΑالت 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑヱΑء الحゅΑمΑراه الكヱ16/11/2016 دكت 

 17/11/2016 مゅجستΑر الュヱヤバ السゅΑسるΑ التجゅرة ヱااホتصゅد ΑمنヶالسゅΑسه الخゅرجるΑ اامرΑكるΑ تجゅة ازمる د عبدالヱلヶ عبد الجبゅر 
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 3102ュ -0991الصヱمゅل  صゅلح
رشゅد سعΑد Αゅホد حسن 

ヶヤمج 
 れゅバمゅبرامج الجヱ ترح لربط خططボذج مヱنم
ゆヱヤء اسヱض ヶف ゅヰازنتヱبم るΑمنΑال るΑمヱالحك 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ17/11/2016 دكت 

 るازنヱااداء. مヱ البرامج 
عبدالヱهゆゅ د عبده 

 عبدالغنヶ الجنΑد
 るΑزارة التربヱ ヶف るكمヱالح ュゅترح لنظボذج مヱنم

 るΑلヱالد れゅرسゅء الممヱض ヶفるΑمنΑال ュΑヤバالتヱ
 المゅバصرة

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ19/11/2016 دكت 

امل محヱヘظ خゅلد 
ゆゅهヱعبدال 

 ヶعゅاصل ااجتمヱع التホاヱم ュاستخدا るホعا
 るΑالترب るΑヤك るبヤلدى ط ヶل الدراسΑلتحصゅب- 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن るΑل التربヱر اصΑجستゅ20/11/2016 م 

 جゅمるバ صنゅバء
صゅدベ عبده حسن 

ヶالجدم 
 ヶمヤバمج اعداد مゅبرن ュΑヱボت るΑヤك ヶخ فΑرゅالت

 التربるΑ بجゅمるバ صنゅバء فヶ ضヱء مΑΑゅバر الجヱدة
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن  れゅس الدراسΑتدر ベطرヱ هجゅمن

 るΑعゅااجتم 
 21/11/2016 دكتヱراه

 من ヱجるヰ  نظر المستΑヘدΑن.
خゅلد  عヶヤ د احمد 

 الصاط
جゅئزة المدرسる تصヱر مボترح لتطبペΑ مΑΑゅバر 

 المتمΑزة فヶ مدارس التュΑヤバ الュゅバ بゅلΑمن.
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ22/11/2016 دكت 

ヶالصراب ヶجゅن د نゅء  حنゅالذك るΑلتنم ゆバヤال ヴヤع ュئゅホ مجゅبرن るΑلゅバف
.るضヱل الرヘلط ヶعゅااجتم 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤراه عヱ24/11/2016 دكت 

ホضゅΑゅ الゅバلمヱ るΑالるΑヱヰ فヶ الدراسれゅ ااكゅدΑمるΑ  معゅذ عヶヤ دبヱان ホحطゅن
ゆتゅكヤل ) ヴء تتداعゅΑااش (るΑاヱبر るصゅالخ 

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ26/11/2016 م 

ヶΑا اتشヱنΑتش 
بسュゅ داヱدعヶヤ عبده 

ヶطゅبボال 
 るΑنゅطΑالبر れمراバالمست ヶف ヵدゅتصホضع ااヱال

 ゅكΑامر ヶ088 - 18∝0ف∝ るΑخΑرゅت るدراس ュ 
ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆخ ااداΑرゅر التΑجستゅ29/11/2016 م 

 ヴΑحΑ هرゅن طΑام
 عبدالجΑヤل 

مボرر ااحصゅء تصヱر مボترح لتطΑヱر محتヱى 
 フヱヘصヤر  9 - 8لΑΑゅバء مヱض ヶفNCTM. 

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

 01/12/2016 مゅجستΑر

 ュسゅホ سفヱΑ سΑボヤب
ゆヱمنص 

るΑسヱالبるمヱشرح المنظ るΑدسボال ゆاهヱالم- フΑلほت
 الバامه المحペボ الحسΑن بن النゅصر بن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا  るΑااسام れゅراه الدراسヱ01/12/2016 دكت 

هـ( الجزء 000عبدالحΑヘظ بن عبده المヰا تـ )
 الثゅلث كゅما ،كتゆゅ النكゅح.

الخطゆゅ ااعامヶ الجمゅهΑرヵ تحΑヤل  عゅΑヤء طゅرش د ホحطゅن
.ヶتゅمビبرا 

ヶمنΑ  れゅピヤال  るΑزΑヤاانج るピヤر الΑجستゅ01/12/2016 م 
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سュΑヤ د احمد عبده 
ヶヤالحم 

.るرنゅボالم れゅバΑالتشر ヶاحد فヱالشخص ال るشرك ヶمنΑ نヱنゅボالヱ るバΑص الشرゅن الخヱنゅボر الΑجستゅ04/12/2016 م 

 ヶعبدالغن ヶヤن عゅヰΑج
ヵرΑن الشمゅحس 

 ヶف ュゅバال ュΑヤバالت れゅلخدم ヶنゅن المكΑゅالتب
 محゅفظる ذمゅر

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراه الجヱ04/12/2016 دكت 

 ュسゅホ د ゆΑホعبدالر
ュاسح 

 ヶااسام るボヘال ヶزا فΑزバت ュااعدا るبヱボع
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05/12/2016 م 

ヶدسボال ュسゅホ فؤاد احمد  ゅヰتホعاヱ るΑバΑارد الطبヱعده المゅホ رヱتده
 اأΑكヱلヱجるΑ فヶ اعゅلヱ ヶادヵ رسゅΑن

ヶمنΑ るΑنゅاانس ュヱヤバالヱ ゆاادا ゅΑرافピراه الجヱ07/12/2016 دكت 

نゅدるΑ د عヶヤ د 
ヵسرΑالع 

 るヤمرح れゅΑضゅΑر ヶمヤバم るرسゅى ممヱمست
.ヶضゅΑاصل الرヱالت れراゅヰلم 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 

 12/12/2016 مゅجستΑر

 ヶヤالجب ゆلゅد غΑعΑ ددة لدى  سمرバالمت れءاゅلذكゅب ゅヰتホعاヱ ヵددバالحس ال
 るΑالترب るΑヤك るبヤء -طゅバصن るバمゅج 

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

 13/12/2016 مゅجستΑر

احمد د عヶヤ صゅلح 
 るلヱالد 

 ヶمヤバلم ヶبΑمج تدرゅترح لبرنボر مΑヱتص
 るΑヤعم ヶف ゆヱسゅالح ュاستخدا ヴヤع れゅΑضゅΑالر

 التدرΑس

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

 13/12/2016 مゅجستΑر

 لヤمرحるヤ الثゅنるΑヱ بمحゅفظる ذمゅر.
أثر استخداュ برنゅمج تسرΑع التヘكΑر الヤバمヶ فゅホ  ヶسュ صゅلح د عبده

 れゅΑضゅΑس الرΑتدرCAMEرΑكヘالت るΑتنم ヶف 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن

れゅΑضゅΑالر 
 14/12/2016 مゅجستΑر

.ヶسゅمن ااسゅالث フالص ゆلدى طا ヶاابداع 
ュن حزاゅاحمد عبده ردم  るΑنظر ヶف るترحボحدة مヱ ヴヤع ゅاثرهヱ ヴضヱヘال

るΑضゅΑالر れحل المشكا るΑتنم 
ヶمنΑ  るΑء -التربゅバس  صنΑتدر ベطرヱ هجゅمن

れゅΑضゅΑالر 
 14/12/2016 مゅجستΑر

 14/12/2016 دكتヱراه عュヱヤ الحゅΑة الΑ  ュヱヤバمنヶ تحΑヤل الピطゅء النبゅتヶ لمنطビ るボرゆ تバز. خるヤΑヤ درهュ احمد نعمゅن
احاュ احمد صゅلح محسن 

ヶبゅالحب 
 ゆゅالحس れراゅヰم るΑتنم ヶداد فバالم ュاثر استخدا
 るヤمرح ヶف ュالبكヱ ュالص るحΑلدى شر ヶالذهن

 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 

 15/12/2016 مゅجستΑر

حسن ابヱبكر احمد 
ヵطرゅالش 

الداخヱ ヶヤالكشフ النسΑجヶ تュΑΑボ نتゅئج التنظΑر 
 لسرطゅن المバدة بΑن المرضヴ الΑمنΑΑن

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆالط るΑطنゅر البΑجستゅ15/12/2016 م 

دراسれゅ عヴヤ اامراض الヘطرるΑ المتヱلدة فヱΑ  ヶنس حسن حسن عゅΑش
 الΑمن -بذヱر الطمゅطュ فヶ محゅفظる ذمゅر 

ヶنΑسطヤف  ュヱヤバة الゅΑالح ュヱヤر عΑجستゅ15/12/2016 م 

 ヶヤشر عゅعبده ن ゅΑعل ثرゅヘالتるΑتنم ヶف ゆバヤال ヴヤع ュئゅホ مجゅبرن るΑヤعゅفヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱس التربヘالن ュヤر عΑجستゅ19/12/2016 م 
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ゆΑالزب  るنゅام ヶف るضヱل الرゅヘلدى ااط ヶعゅااجتم
るصمゅバال 

الヱバامل المぼثرة فヶ هجرة الكゅヘءاれ ااكゅدΑمるΑ  عبده د امΑن عبده
 جゅمるバ صتゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ20/12/2016 م 

هنゅء ΑحヴΑ هゅدヵ سعد 
ヶامヱالع 

مستヱى مشゅركる المヤバمΑن فヶ عمるΑヤ اتخゅذ 
 ュヰى ادائヱبمست るتホعاヱ ヵرار اادارボال

ヶسΑالتدر 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ21/12/2016 م 

 فヶ مدارس النュΑヤバ الュゅバ فヶ مدΑنる الحدΑدة
ارΑج لطف عبدالرحمن 

 عبدالمجΑد 
 ヶتنس فヱΑم るΑالسبح ゅΑرΑد البكتヱجヱ نΑب るホاバال

لゆゅバ اامヱ れゅヰتسヱس ااسنゅن المبكر عند 
 るنΑمد ヶل فゅヘمنااطΑء الゅバصن 

ヶمنΑ るΑالصح ュヱヤバالヱ ゆه الطボΑホء الدゅΑر ااحΑجستゅ21/12/2016 م 

عゅصュ حسΑن لطف ه 
ヶلヱالبك ヶヤع 

عاるホ التدΑヱر الヱظヶヘΑ بمستヱى الرヱح 
 るΑالترب ゆتゅبمك るΑヱالترب れداゅΑホ لدى るΑヱنバالم

ュヤバالتヱ 

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ ر اادارةΑجستゅ22/12/2016 م 

.るΑمنΑال るΑرヱヰلجمゅب 
اختゅΑر احمد سعΑد نعمゅن 

 الزغΑر
 るΑالمدمج لتنم ュΑヤバالت ヴヤع るئمゅホ るΑحدة دراسヱ

 れゅΑضゅΑالر ヶف ゆヱسゅالح るΑヤك るبヤاداء ط
 المتボطバه ヱاتجゅهゅتュヰ نحヱه. 

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

 24/12/2016 مゅجستΑر

مدى ممゅرسる مヤバمヶ الرゅΑضれゅΑ الجるボヤ الثゅلثる  زΑد د د مヰجر
.ヵددバالحس ال れراゅヰلم ヶسゅااس ュΑヤバمن الت 

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

 26/12/2016 مゅجستΑر

فヰد د ゅホسュ سرΑع 
 بゅسرده

 ヶمゅالنظ フΑمن التصن るثΑرا الحدヘΑرامنヱヘヤل
 منطるボ بئر عヶヤ )البحر الバربヶ( الΑمن

ヶمنΑ  ュヱヤバال るئΑالبヱ اأرض ュヱヤر عΑجستゅ28/12/2016 م 

 ヱاب ヴسヱن مゅعبط ゆゅヰΑا
ペヤΑمع 

جرائュ انتポゅヰ اسرار الدヱلる فヶ التشرΑع 
 المゅボرن.

ヶنΑسطヤن فヱنゅボالヱ るバΑالشر ュゅバن الヱنゅボر الΑجستゅ28/12/2016 م 

تصΑヱر مボترح لتطΑヱر الثゅボفる التنظΑمるΑ فヶ  سمゅح د عヶヤ عبده
 المゅدارس الثゅنるΑヱ الゅバمه بゅلゅバصمる صنゅバء

ヶمنΑ  るΑء -التربゅバصن ヵヱط التربΑالتخطヱ راه اادارةヱ29/12/2016 دكت 

 るΑلمゅバال れゅهゅء اتجヱض ヶف ゆإ るفظゅمحヱ
 المゅバصرة.

 29/12/2016 مゅجستΑر البゅطنるΑ الطヱ ゆالュヱヤバ الصحΑ るΑمنヶ خصゅئص مرضヴ سرطゅن الكبد فヶ الΑمن احمد صゅلح احمد صゅلح 
 29/12/2016 مゅجستΑر الるピヤ الバربヱ るΑ الترجمる الΑ  れゅピヤمنヶ ظゅهرة الヘسゅد فヶ النحヱ الバربヶهدى احمد عبده 
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