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  دولة ليبيا   
  وزارة التعليم والبحث العلمي

  جامعة املرقب
  
  

الرسائل العلمية اليت نوقشت جبامعة املرقب منذ سنة 
  م 31/8/2020م إىل  2014

  
  
  إعداد

  فريو        إد. علي حممد فرج  –  1                   
  د. احممد علي أبو سطاش  –  2                   
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ر والسياحة    كلية اآل
ر اإلسالمية    قسم اآل

  ) عنوان الرسالة: قباب العمارة اإلسالمية يف ليبيا "دراسة أثرية".1(
  ماجد عبد هللا أمحد أبو خطوة.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. مجال أمحد عبد هللا املوبر.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  احملمودي.    عضًوا.د. عبد هللا أمحد    – 2
  عضًوا.       إحممد انوجيي غميض.د.   – 3

  م.  2017/  02/  28ريخ املناقشة  
  صفحة. 302عدد الصفحات  

_________________________________________________  

  كلية اآلداب اخلمس
  قسم التاريخ 

  أوال: املاجستري 
  املرابطني على وحدة األندلس.) عنوان الرسالة: أثر سقوط دولة 2(

  إعداد الطالب: حممد أمحد حممد فرج.
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.    املربوك غنية األسطى.د.   – 1
  د. صاحل الصادق السباين.    عضًوا.   –  2
  عضًوا.     إحممد انوجيي غميض.د.   – 3

  م.  2019/  05/  04ريخ املناقشة  
  ملالحق.صفحة   182عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــة (3( ــة البندقيـ ــه جبمهوريـ ــرابلس الغـــرب وعالقتـ ــيم طـ ــالة: إقلـ ــوان الرسـ ـــ /    900  -  700) عنـ   -1300هـ

  م).  1494
  إعداد الطالب: بلقاسم عمر املضعف.

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا.     إحممد انوجيي غميض.د.   – 1
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  د. أمحد حسني الشريف.       عضًوا.  –  2
  عضًوا.  إحممد أبو القاسم الغزوي.د.   – 3

  م.  2020/  03/  15ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات     صفحة.

_________________________________________________  
  نيا: الدكتوراه

ــوان الرســـالة: األوضـــاع السياســـية واالقتصـــادية  4(  - ــزي  ) عنـ ــة بـــين زيـ ــرب األدىن دولـ ــة يف املغـ واالجتماعيـ
  م).  1050  –  972هـ /    443  –  362(

يد جمرب.إعداد الطالب:     حممود عبد ا
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.  حممد علي عبد السالم الرتكي. د.  – 1
  عضًوا.  .         اهلادي املربوك الدايلد.   – 2
  عضًوا.             مجال حممد خليفة.د.   – 3
  عضًوا.        ماهر عبد الغين دعوب.د.   – 4
  عضًوا.            مفتاح بلعيد غويطة.د.   – 5

  م.  2017/  09/  14ريخ املناقشة  
  مالحق.مع صفحة   286عدد الصفحات  

_________________________________________________  

  قسم الرتبية وعلم النفس
لقلق على الزواج "دراسـة إمبرييقيـة  5( ) عنوان الرسالة: السلوكيات اخلاطئة لدى الفتاة اجلامعية وعالقتها 

  على طالبات جامعة املرقب". 
  إعداد الطالبة: سناء أبو بكر مهنا.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم مهنا فريوان.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  الدائم املنصوري.  عضًوا.د. عبد احلميد عبد   – 2
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.        عضًوا.  – 3

  م.  2014/  02/  11ريخ املناقشة  
  صفحة. 139عدد الصفحات  
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_________________________________________________  
ساليب 6(   احلياة لدى مرضى السكر.) عنوان الرسالة: مظاهر التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتها 

  إعداد الطالبة: جنية علي جربيل انبية.
  جلنة املناقشة:

  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. مفتاح حممد عبد الرمحن الشكري.   عضًوا.  – 2
  د. مصطفى عبد العظيم الطبيب.       عضًوا.  – 3

  م.  2014/  06/  05ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 118عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــن  7( ــة مـ ــدى عينـ ــة لـ ــبط يف البيـــت واملدرسـ ســـاليب الضـ ــه  ــاعي وعالقتـ ــالة: العنـــف االجتمـ ــوان الرسـ ) عنـ

ت مبدينة اخلمس".   طالب الثانو
  إعداد الطالبة: مؤمنة مصطفى ضو.

  جلنة املناقشة:
  حممد أبو جناح.    مشرفًا ومقررًا.  د. مفتاح  – 1
  د. عثمان علي أميمن.        عضًوا.  – 2
  د. صاحل املهدي احلويج.      عضًوا.  – 3

  م.  2014/  10/  02ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 211عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ء املهين لألسـتاذة اجلامعيـة وعالقتـه بـبعض العوامـل النفسـية واالجتماعيـة  ) عنوان الرسالة: مستوى األدا8(

  "دراسة إمبرييقية".
  إعداد الطالبة: عائشة عاشور عبد القادر تكالة.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم مهنا فريوان.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.      عضًوا.  – 2
  مصطفى عبد العظيم الطبيب.    عضًوا.د.   – 3

  م.  2015/  05/  20ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 193عدد الصفحات  
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_________________________________________________  
ــدارس  9( ــم واملشـــرف الرتبـــوي مبـ ــى أداء املعلـ ــها علـ ــية وانعكاسـ ــالة: مشـــكالت اإلدارة املدرسـ ) عنـــوان الرسـ

  مبنطقة اخلمس. التعليم األساسي
  إعداد الطالب: حسني سامل علي خليفة.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم مهنا فريوان.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. جناة سامل عبد هللا زريق.   عضًوا.  – 2
  د. يونس عيسى العزايب.      عضًوا.  – 3

  م.  2015/  06/  09ريخ املناقشة  
  مالحق.صفحة مع  174عدد الصفحات  

_________________________________________________  
لـرتويح عـن الـنفس لـدى تالميـذ الصـف  10( ) عنوان الرسـالة: بعـض مظـاهر السـلوك العـدواين وعالقتهـا 

  التاسع من التعليم األساسي مبدينة اخلمس.
  إعداد الطالبة: أمساء حامد عليجة.

  جلنة املناقشة:
  فريوان.  مشرفًا ومقررًا.  د. عبد السالم مهنا  – 1
  د. العريب صاحل اليسري.       عضًوا.  – 2
  د. حممد عمر العماري.       عضًوا.  – 3

  م.  2015/  06/  21ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات     صفحة.

_________________________________________________  
  اجلامعي من وجهة نظر طالبه جبامعة املرقب.) عنوان الرسالة: الصفات املرغوبة يف األستاذ 11(

  إعداد الطالب: صاحلني حممد خملوف ضو.
  جلنة املناقشة:

  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.     الطاهر حممد بن مسعود.د.   – 2
  د. العريب صاحل اليسري.         عضًوا.  – 3

  م.  2015/  11/  25ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 151عدد الصفحات  
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 ____________________________________________  
ــري  12( ــاريت األمســ ــة القــــرآن الكــــرمي مبنــ ــيل لــــدى طلبــ لتحصــ ــا  ــنفس وعالقتهــ لــ ــة  ــالة: الثقــ ) عنــــوان الرســ

  والدوكايل "دراسة ميدانية".
  إعداد الطالبة: خدجية مفتاح بن عروس.

  جلنة املناقشة:
  العريب صاحل اليسري.           مشرفًا ومقررًا.د.   – 1
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.     عضًوا.  – 2
  د. مجال منصور سامل زيد.        عضًوا.  – 3

  م.  2016/  02/  24ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.

_________________________________________________  
ســـاليب التـــدريس والتقــومي التقليديـــة لـــدى طلبـــة    ) عنــوان الرســـالة:13( معوقـــات الـــتعلم الــذايت وعالقتهـــا 

  الشهادة الثانوية العامة مبدينة ترهونة "دراسة إمبرييقية".
  إعداد الطالب: فرحات املربوك علي زايد.

  جلنة املناقشة:
  د. عثمان علي أميمن.      مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.      د. مجعة حممد علي بدر.    –  2
  د. عمر مصطفى النعاس.   عضًوا.  – 3

  م.  2016/  03/  29ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.

_________________________________________________  
لضـــغوط النفســية واالجتماعيـــة  14( ) عنــوان الرســالة: مســـتوى األداء املهــين لـــدى املــرأة العاملـــة وعالقتــه 

  واالحرتاق النفسي "دراسة إمبرييقية مبدينة اخلمس".
  إعداد الطالب: عبد احلميد سامل حممد الواعر.

  جلنة املناقشة:
  د. عثمان علي أميمن.        مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. مفتاح ميالد اهلديف.      عضًوا.  – 2
  د. عمر إحممد البنداق.        عضًوا.  – 3

  م.  2016 / 05/  09ريخ املناقشة  
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  عدد الصفحات  صفحة.
 ____________________________________________  

تية لـــدى طلبـــة  15( ــية الســـيكو ) عنـــوان الرســـالة: بعـــض املشـــكالت الســـلوكية وعالقتهـــا مبالمـــح الشخصـ
  الشهادة الثانوية العامة مبدينة ترهونة "دراسة إمبرييقية".

  إعداد الطالب: صاحل فرج إحممد الشاملي.
  جلنة املناقشة:

  د. عثمان علي أميمن.        مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. جناة سامل عبد هللا زريق.   عضًوا.  – 2
  د. خالد حممد املدين.        عضًوا.  – 3

  م.  2016/  06/  28ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات  صفحة.

_________________________________________________  
عنــوان الرســالة: ممارســة اللعــب وانعكاســها علــى املهــارات الوجدانيــة لــدى أطفــال الروضــة "مــدارس  )  16(

ض األطفال مبدينة اخلمس أمنوذجا".   ر
  إعداد الطالبة: ساملة عبد العايل عبد احلفيظ السيليين.

  جلنة املناقشة:
  د. مفتاح حممد عبد الرمحن الشكري.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  لسالم عمارة إمساعيل.         عضًوا.د. عبد ا  – 2
  د. حممد عمر الغزال.                  عضًوا.  – 3

  م.  2016/  07/  27ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 100عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــوية  17( ــية غـــري السـ ــبعض الســـمات الشخصـ ــا بـ ت وعالقتهـ ــا ــاهرة الغـــش يف االمتحـ ــالة: ظـ ) عنـــوان الرسـ

جلامعة األمسرية".    "دراسة إمبرييقية على طلبة السنة الرابعة 
  إعداد الطالبة: فاطمة خليفة اجلندي.

  جلنة املناقشة:
  د. عثمان علي أميمن.        مشرفًا ومقررًا.  – 1
  مد األطرش.      عضًوا.د. حسني حم  – 2
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.   عضًوا.  – 3
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  م.  2016/  08/  21ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 225عدد الصفحات  

_________________________________________________  
لتفاؤل والتشاؤم والتوجه حن18( و احلياة "دراسة إمبرييقيـة  ) عنوان الرسالة: األفكار الالعقالنية وعالقتها 

  على عينة من طلبة السنة الرابعة ببعض كليات جامعة املرقب اخلمس". 
  إعداد الطالبة: نعيمة عثمان حممد صولة.

  جلنة املناقشة:
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عثمان علي أميمن.        عضًوا.  – 2
  .      عضًوا.د. صاحل املهدي احلويج  – 3

  م.  2017/  08/  27ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 164عدد الصفحات  

_________________________________________________  
إلدمــان علــى اســتخدام  19( ) عنــوان الرســالة: بعــض املشــكالت الســلوكية لــدى طلبــة اجلامعــة وعالقتهــا 

  املوسيقى الرقمية.
  وسف جحا.إعداد الطالبة: عفاف ي

  جلنة املناقشة:
  د. مفتاح حممد أبو جناح.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عبد هللا علي البكوش.          عضًوا.  – 2
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.     عضًوا.  – 3

  م.  2017/  11/  29ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 131عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنوان الرسالة: الداللة النفسية لرسومات األطفال الذين تعرضول لعصاب مـا بعـد الصـدمة "دراسـة  20(

  على عينة من  تالميذ مرحلة التعليم األساسي مبدينة ترهونة".
  إعداد الطالبة: آمال سامل مسعود الشوشي.

  جلنة املناقشة:
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
صر مفتاح الزرزاح.         عضًوا.  – 2   د. 
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  .  عضًوا.أبو بكر ساسي عبد القادرد.   – 3
  م.  2018/  03/  05ريخ املناقشة  

  صفحة مع مالحق. 133عدد الصفحات  
_________________________________________________  

لوحـدة النفسـية  21( لشـعور  ) عنوان الرسـالة: مظـاهر العـدوان واالكتئـاب والعزلـة االجتماعيـة وعالقتهـا 
  لدى طلبة الشهادة الثانوية العامة مبدينة اخلمس "دراسة إمبرييقية".

  إعداد الطالبة: حفصة حامد خمتار بن أمحد.
  املناقشة:جلنة  

  د. عثمان علي أميمن.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. جناة سامل عبد هللا زريق. عضًوا.  – 2
  د. خالد حممد املدين.      عضًوا.  – 3

  م.  2018/  07/  02ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 135عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ت الـتعلم األكـادميي لـدى تالميـذ الصـفني الرابـع واخلـامس مـن مرحلـة التعلـيم  ) عنوان ا22( لرسالة: صعو

  األساسي كما يراها معلموهم مبنطقة ترهونة.
  إعداد الطالبة: آمنة سعد هدية حممد.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم مهنا فريوان.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  ا.د. اجليالين بشري جربيل.     عضوً   – 2
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.  عضًوا.  – 3

  م.  2018/  07/  04ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 123عدد الصفحات  

_________________________________________________  
الثانويـة مبدينـة  ) عنوان الرسالة: األمن النفسي لدى الطلبة املتفوقني وغري املتفوقني دراسيا من املرحلـة  23(

  اخلمس.
  إعداد الطالبة: كرمية عمر علي أرحومة.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
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  د. عثمان علي أميمن.            عضًوا.  – 2
  .    عضًوا.أبو بكر ساسي عبد القادرد.   – 3

  م.  2018/  07/  21ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 125عدد الصفحات  

 ____________________________________________  
) عنوان الرسالة: اإلسهام النسيب للطالقة اللفظية يف التفاعل االجتماعي ألطفـال الروضـة كمـا تقـدره  24(

  عينة من املعلمات مبدينة زلينت".
  إعداد الطالبة: رمحة عبد هللا علي يونس.

  جلنة املناقشة:
  مفتاح حممد عبد الرمحن الشكري.   مشرفًا ومقررًا.د.   – 1
  د. عثمان علي أميمن.                عضًوا.  – 2
  د. مجال منصور سامل زيد.            عضًوا.  – 3

  م.  2018/  09/  06ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 140عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ا علــى حتديــد مواصــفات زوج املســتقبل لــدى  25( ) عنــوان الرســالة: أســاليب التنشــئة األســرية وانعكاســا

  الفتاة (لفئات عمرية خمتلفة). 
  إعداد الطالبة: ليلى مفتاح اجلميل.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل. مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.    .د. أمحد حممد إبراهيم معوال  – 2
  د. عيادة مسعود عقوب.       عضًوا.  – 3

  م.  2018/  09/  20ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 131عدد الصفحات  

 ____________________________________________  
ساليب املعاملة الوالدية "دراسة ميدانية على 26( ) عنوان الرسالة: اإلشباع العاطفي للمراهقني وعالقته 

  عينة من طالب كليات جامعة املرقب مبدينة اخلمس". 
  إعداد الطالبة: نوال مفتاح حممد الشريف.

  جلنة املناقشة:
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  د. جناة سامل عبد هللا زريق.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عثمان علي أميمن.         عضًوا.  – 2
  د. عيادة مسعود عقوب.      عضًوا.  – 3

  م.  2018/  10/  13ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 120عدد الصفحات  

_________________________________________________  
من 27( عينة  على  "دراسة  الزواجي  التوافق  لسوء  املؤدية  االجتماعية  العوامل  بعض  الرسالة:  عنوان   (

  املعلمات املتزوجات مبدينة زلينت".
  إعداد الطالبة: مىن حممد انديشة.

  قشة:جلنة املنا
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل. مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. العريب صاحل اليسري.        عضًوا.  – 2
  .   عضًوا.الطاهر حممد بن مسعودد.   – 3

  م.  2018/  11/  05ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 117عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــن  )  28( ــاء لـــدى عينـــة مـ ــارس علـــى األبنـ لعنـــف األبـــوي املمـ ــالة: الســـلوك العـــدواين وعالقتـــه  ــوان الرسـ عنـ

  طالب الثانوية مبدارس مدينة زلينت.
  إعداد الطالبة: عواطف رمضان اجلحش.

  جلنة املناقشة:
  د. عبد السالم عمارة إمساعيل.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  ضًوا.د. عبد السالم مهنا فريوان.      ع  – 2
  .   عضًوا.ارحومة حسني بوكرحومةد.   – 3

  م.  2018/  12/  13ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 133عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنــوان الرســالة: فاعليــة الــذات املدركــة وعالقتهــا بدافعيــة اإلجنــاز والتوجــه حنــو احليــاة لــدى عينــة مــن  29(
  لبة الكليات جبامعيت املرقب واألمسرية "دراسة مقارنة".ط 

  إعداد الطالب: صالح بشري الطليسي.
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  جلنة املناقشة:
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال. مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عبد السالم مهنا فريوان.      عضًوا.  – 2
  د. أمحد حممد النجار.            عضًوا.  – 3

  م.  2019/  02/  21ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.

 ____________________________________________  
التواصل  30( ستخدامات مواقع  ) عنوان الرسالة: بعض االحنرافات السلوكية لدى املراهقني وعالقتها 

  االجتماعي "دراسة على عينة من طالب املرحلة الثانوية العامة مبنطقة اخلمس". 
  الطالبة: عواطف سليم أبو جريدة.إعداد 

  جلنة املناقشة:
  د. العريب صاحل اليسري.           مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عبد السالم مهنا فريوان.      عضًوا.  – 2
  د. أمحد حممد النجار.            عضًوا.  – 3

  م.  2019/  01/  30ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 111عدد الصفحات  

_________________________________________________  
حلاجـة لالنتمـاء لـدى طلبـة السـنة النهائيـة جلامعـة  31( ألمـل وعالقتـه  ) عنوان الرسالة: مستوى الشعور 

  املرقب.
  إعداد الطالبة: أميمة سعد أمحد الاليف.

  جلنة املناقشة:
  د. عيادة مسعود عقوب.       مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.    ارحومة حسني بوكرحومة.د.   – 2
  د. ربيعة عمر احلضريي.        عضًوا.  – 3

  م.  2019/  03/  17ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 166عدد الصفحات  

 ____________________________________________  
ألمــن النفســي32( لطفــل الروضــة مــن وجهــة    ) عنــوان الرســالة: الــذكاء الوجــداين ملعلمــة الروضــة وعالقتــه 

  نظر معلمات الروضة مبدينة زلينت.
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  إعداد الطالبة: مىن مفتاح حزاز.
  جلنة املناقشة:

  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. جناة سامل عبد هللا زريق.    عضًوا.  – 2
  .    عضًوا.الطاهر حممد بن مسعودد.   – 3

  م.  2019/  04/  13ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 103عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنــوان الرســالة: الطرائــق املتبعــة يف إعــداد واختيــار األســاتذة اجلــامعيني (الســلبيات واحللــول املقرتحــة  33(

  من واقع آراء عينة من اخلرباء القدامى).
  د الصمد.إعداد الطالبة: فاطمة معتوق عب

  جلنة املناقشة:
  د. العريب صاحل اليسري.        مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عثمان علي أميمن.         عضًوا.  – 2
  د. مجال منصور سامل زيد.     عضًوا.  – 3

  م.  2019/  06/  19ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق. 129عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ألمنــاط القياديــة لرؤســاء األقســام    الرضــا الــوظيفي ألعضــاء هيئــة التــدريس) عنــوان الرســالة:  34( وعالقتــه 

    العلمية بكليات جامعة املرقب. 
  إعداد الطالب: أمحد حممد سامل العماري. 

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا.    .وان عبد السالم مهنا فري د.  – 1
  .         عضًوا.العريب صاحل اليسريد.   – 2
  .    عضًوا.الطاهر حممد بن مسعودد.   – 3

  م.  2019/  06/  20ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق.                               155عدد الصفحات  

_________________________________________________  
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ملناعـة النفسـية لـدى طلبـة جامعـة املرقـب "دراسـة إمبرييقيـة  ) عنو 35( ان الرسالة: قلـق االمتحـان وعالقتـه 
  بكليات فرع مسالتة".

  إعداد الطالبة: فاطمة معمر اهلدار.
  جلنة املناقشة:

  د. مفتاح حممد أبو جناح.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.د. أمحد علي اهلادي احلويج.        – 2
  د. عطية املهدي أبو األجراس.    عضًوا.  – 3

  م.  2019/  06/  22ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق.                              99عدد الصفحات  

_________________________________________________  
لتلـوث الضوضـائ36( ي مـن وجهـة نظـر طلبـة املـدارس  ) عنوان الرسالة: مظاهر القلق والعدوان وعالقتهـا 

  الثانوية مبدينة زليطن "دراسة إمبرييقية".
  إعداد الطالبة: رمي حممد عمر الذيب.

  جلنة املناقشة:
  د. مفتاح حممد أبو جناح.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عثمان علي أميمن.        عضًوا.  – 2
  د. عمر مصطفى النعاس.    عضًوا.  – 3

  م.  2019/  06/  30املناقشة  ريخ 
  عدد الصفحات      صفحة.  

_________________________________________________  
) عنوان الرسالة: درجـة ممارسـة القيـادة االبتكاريـة لـدي القـادة الرتبـويني وعالقتهـا بفاعليـة اختـاذ القـرار  37(

  جبامعة املرقب ومصراتة "دراسة مقارنة".من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادمييني 
  إعداد الطالب: الصادق اهلادي إبراهيم الرعيض. 

  جلنة املناقشة:
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .         عضًوا.العريب صاحل اليسريد.   – 2
  .    عضًوا.الطاهر حممد بن مسعودد.   – 3

  م.  2019/  07/  13ريخ املناقشة  
  صفحة مع مالحق.                               148عدد الصفحات  
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_________________________________________________  
) عنوان الرسالة: مسات الشخصية الوسواسية القهريـة وعالقتهـا بـنمط التفكـري لـدي عينـة مـن طـالب  38(

  جامعة املرقب.
  القصري.إعداد الطالبة: رجعة حممد  

  جلنة املناقشة:
  د. أمحد حممد إبراهيم معوال.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.    ارحومة حسني بوكرحومة.د.   – 2
  د. جناة سامل عبد هللا زريق.    عضًوا.  – 3

  م.  2019/  09/  17ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.  

_________________________________________________  

  قسم الدراسات اإلسالمية
هــ) مـن    805هـ) لبهـرام الـدمريي (ت    749) عنوان الرسالة: الشرح الكبري على خمتصر خليل (ت  39(

ب املراحبة  اية فصل املقاصة أول    "دراسة وحتقيق".حىت 
  أمحد إبراهيم اشتيوي.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا.د. إبراهيم عبد هللا سلطان.     – 1
  د. خمتار بشري العامل.         عضًوا.  – 2
  د. رجب حممد غيث.        عضًوا.  – 3

  م.  2014/  01/  27ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات        صفحة.

_________________________________________________  
ب السلم) عنوان الرسالة: شرح اخلرشي على خمتصر خليل من بيع اخل40(   "دراسة وحتقيق".  يار إىل 

  حسني فرج األمحدي.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  د. حممد عبد السالم العامل.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .          عضًوا.سامل حممد مرشان د.   – 2
  د. عبد املوىل حممد املصرايت.   عضًوا.  – 3
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  م.  2014/  04/  29ريخ املناقشة  
  صفحة. 340ت  عدد الصفحا

_________________________________________________  
ه) "دراســـــة    723) عنـــــوان الرســـــالة: منظـــــوم الـــــدرر يف شـــــرح كتـــــاب املختصـــــر البـــــن الفخـــــار (ت  41(

  وحتقيق".
  إعداد الطالب: خمتار عبد السالم أبو راس.

  جلنة املناقشة:
  د. رجب حممد غيث.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
ن.   عضًوا.د.   – 2   عبد احلكيم أمحد أبو ز
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.     عضًوا.  – 3

  م.  2014/  05/  13ريخ املناقشة  
  صفحة. 346عدد الصفحات  

_________________________________________________  
هــ) مـن    805(ت  هـ) لبهـرام الـدمريي    749) عنوان الرسالة: الشرح الكبري على خمتصر خليل (ت  42(

ب القضاء (العدل) ب الوقف   اية    "دراسة وحتقيق".حىت 
ري.إعداد الطالب:     الصغري حممد الصغري ا

  جلنة املناقشة:
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. اهلادي املربوك سامل.        عضًوا.  – 2
  عضًوا.د. حممد عبد السالم العامل.      – 3

  م.  2014/  09/  04ريخ املناقشة  
  صفحة. 310عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنوان الرسالة: األحكام الشرعية البن اخلراط أيب حممد عبد احلق بن عبـد الـرمحن األندلسـي املتـوىف  43(

ــنة   ــا جــــاء يف قــــ  581ســ ايــــة مــ ــة  ه مــــن مقدمــــة الكتــــاب حــــىت  ــاء اللحيــــة إخل "دراســ ص الشــــارب وإعفــ
  وحتقيق".

  حممد مسعود عقوب.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  د. عمران حممد سعيد.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
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  د. عبد هللا حممد النقراط.       عضًوا.  – 2
  د. حممد عبد السالم العامل.     عضًوا.  – 3

  م.  2014/  09/  27ريخ املناقشة  
  صفحة. 250صفحات  عدد ال

_________________________________________________  
هـــ) "دراســة    1201) عنــوان الرســالة: شــرح اخلريــدة البهيــة يف العقائــد التوحيديــة ألمحــد الــدردير (ت  44(

  وحتقيق".
  إعداد الطالب: النواري عمر علي إحممد.

  جلنة املناقشة:
  رفًا ومقررًا.مش            سامل حممد مرشان.د.   – 1
  د. ضو حممد حامد بوين.        عضًوا.  – 2
  حسني أمحد املنتصر.         عضًواد.   – 3

  م.  2015/  01/  18ريخ املناقشة  
  صفحة. 226عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ه) يف تفسـريه املسـمى (تفسـري القـرآن    774) عنوان الرسالة: املباحث العقدية لإلمام ابن كثـري (ت  45(

  العظيم).
  إمساعيل عبد العظيم األجطل.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد عبد السالم العامل.    عضًوا.  – 2
  د. اهلادي املربوك سامل.        عضًوا.  – 3

  م.  2015/  01/  22املناقشة  ريخ 
  صفحة. 370عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  942) عنــوان الرســالة: فــتح اجلليــل يف حــل ألفــاظ جــواهر درر خليــل حملمــد بــن إبــراهيم التتــائي (ت  46(

ب الدماء   ب القذف  ه) من بداية  اية    "دراسة وحتقيق".حىت 
  طالب: وليد صاحل علي عامر.إعداد ال

  جلنة املناقشة:
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  مشرفًا ومقررًا.     .د. حممد عبد احلفيظ عليجة  – 1
  د. حممد عبد السالم العامل.     عضًوا.  – 2
ن.   عضًوا.  – 3   د. عبد احلكيم أمحد أبو ز

  م.  2015/  05/  07ريخ املناقشة  
  صفحة. 327عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ه)    942حـل ألفـاظ جـواهر درر خليـل حملمـد بـن إبـراهيم التتـائي (ت   فـتح اجلليـل) عنوان الرسـالة: 47(

ب السرقة   ب المن بداية  اية    وصية "دراسة وحتقيق".إىل 
  فرج إبراهيم سليم الربكي.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  شرفًا ومقررًا.د. فرج علي الفقيه حسني.    م  – 1
  د. أمحد عمر أبو حجر.             عضًوا.  – 2
  د. رجب حممد غيث.              عضًوا.  – 3

  م.  2015/  09/  14ريخ املناقشة  
  صفحة. 330عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــة  48( ــرح بنـــاين علـــى الميـ ــالة: شـ ــد  ) عنـــوان الرسـ ــد بـــن عبـ ليـــف: حممـ ــهادات،  ــية والشـ ــاق يف األقضـ الزقـ

هـــ) مــن أول املخطــوط إىل قولــه: فصــل يف مســائل مــن الوكالــة "دراســة    1163الســالم بنــاين الفاســي (ت  
  وحتقيق".

  علي مصباح َحممد احلارس.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  د. رجب حممد غيث.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  أبو حجر.             عضًوا.د. أمحد عمر   – 2
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.     عضًوا.  – 3

  م.  2016/  04/  21ريخ املناقشة  
  صفحة. 465عدد الصفحات  

_________________________________________________  
لألجهـوري    ) عنوان الرسالة: مواهب اجلليل حبـل ألفـاظ خمتصـر خليـل للعالمـة علـي بـن زيـن العابـدين49(

ب النكاح    1066(ت  اية موانع النكاح ه) من بداية    "دراسة وحتقيق".إىل 
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  إعداد الطالب: أمحد حممد عبد السالم القماطي.
  جلنة املناقشة:

  د. حممد عبد السالم العامل.      مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. اهلادي املربوك سامل.          عضًوا.  – 2
   سلطان.      عضًوا.د. إبراهيم عبد هللا  – 3

  م.  2016/  04/  26ريخ املناقشة  
  صفحة. 438عدد الصفحات  

_________________________________________________  
جـــي التنـــوخي (ت  50( ــالة: شـــرح ابـــن  هــــ) علـــى رســـالة ابـــن أيب زيـــد القـــريواين (ت    839) عنـــوان الرسـ

ب يف هـ) من  386 اية  ب النكاح حىت    "دراسة وحتقيق".  العدة والنفقة واالسترباء أول 
  .عمر حممد الزرقاينإعداد الطالب: علي 

  جلنة املناقشة:
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. اهلادي املربوك سامل.            عضًوا.  – 2
  عضًوا.       رجب فرج أبو دقاقة.      د.   – 3

  م.  2016/  06/  05املناقشة  ريخ 
  صفحة. 391عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنـوان الرســالة: الرتجيحــات وصــور النقــد عنــد اإلمــام القــامسي يف تفســريه (حماســن التأويــل) مــن أول  51(

  سورة الفاحتة إىل آخر سورة األنعام "دراسة حتليلية نقدية".
  إعداد الطالب: عبد هللا مصطفى سليم الغافود.

  جلنة املناقشة:
  د. رجب حممد غيث.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد حسني القذايف.         عضًوا.  –  2
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.    عضًوا.  – 3

  م.  2016/  07/  31ريخ املناقشة  
  صفحة. 418عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: انقطاع األسانيد وأثره يف اختالف الفقهاء "دراسة حديثية فقهية".52(
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  إعداد الطالب: وسام علي نصر ديهوم.
  جلنة املناقشة:

در السنوسي العمراين.      مشرفًا ومقررًا.  – 1   د. 
  ا.د. حممد عبد السالم العامل.      عضوً   – 2
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.      عضًوا.  – 3

  م.  2016/  12/  28ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.

_________________________________________________  
ر البيان والتحصيل البن رشـد (ت53( هــ) مـن بدايـة الكتـاب    520) عنوان الرسالة: ختريج أحاديث وآ

اية كتاب   الوضوء الثاين "دراسة حديثية فقهية". إىل 
  عائشة حسني امحودة.إعداد الطالبة: 
  جلنة املناقشة:

  د. حممد عبد السالم العامل.          مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .   عضًوا.عبد العزيز بوشعيب العسراويد.   – 2
  د. مجال عمران سامل سحيم.        عضًوا.  – 3

  م.  2017/  10/  27ريخ املناقشة  
  صفحة. 827عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: املوازنة بني مستخرج أيب نعيم وصحيح مسلم.54(

  عبد املنعم خملوف حمسن.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  .    مشرفًا ومقررًا.عبد العزيز بوشعيب العسراويد.   – 1
  حممد عبد السالم العامل.           عضًوا.د.   – 2
  عضًوا.       عادل إبراهيم أبو بكر.      د.   – 3

  م.  2017/  11/  21ريخ املناقشة  
  صفحة. 247عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  438صـار املدونـة للرباذعـي (ت  ) عنوان الرسالة: الشرح الكبـري (الشـتوي) لكتـاب التهـذيب يف اخت55(

جــــي التنــــوخي القــــريواين التونســــي (ت   هـــــ)    839هـــــ) للقاضــــي أيب الفضــــل أيب القاســــم بــــن عيســــى بــــن 
ن". اية كتاب املد   "دراسة وحتقيق من أول كتاب األقضية إىل 
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  هدى فرج الزليتين.إعداد الطالبة: 
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.     د. حممد عبد السالم العامل.        – 1
  .         عضًوا.عبد املوىل حممد املصرايتد.   – 2
  د. مجال عمران سامل سحيم.        عضًوا.  – 3

  م.  2017/  11/  18ريخ املناقشة  
  صفحة. 802عدد الصفحات  

_________________________________________________  
جــي (ت  56( هـــ)    386هـــ) علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــريواين (ت    839) عنــوان الرســالة: شــرح ابــن 

اية الكتاب   من ب األقضية والشهادات حىت    "دراسة وحتقيق".أول 
  عمر زايد رمضان.  إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.       مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. إبراهيم مفتاح الصغري.        عضًوا.  – 2
  د. عادل فرحات حسني الشليب.   عضًوا.   –  3

  م.   03/07/2018ريخ املناقشة  
  صفحة. 562عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنــوان الرســالة: القواعــد احلديثيــة يف كتــاب (الكفايــة يف معرفــة أصــول الروايــة) للخطيــب البغــدادي  57(

  "مجع وعرض".
  احلسني حممد منصور غويلة.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  .     مشرفًا ومقررًا.الصديق عمر يعقوبد.   – 1
  د. حممد عبد السالم العامل.   عضًوا.  – 2
  د. رمضان حسني الشاوش.  عضًوا.  – 3

  م.  2018/  03/  29ريخ املناقشة  
  صفحة. 254عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  هـ).  803  –  716) عنوان الرسالة: منهج ابن عرفة يف عرضه للقراءات وأثرها يف التفسري (58(

  أمحد حممد شلتوت.إعداد الطالب:  
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  جلنة املناقشة:
  د. رجب حممد غيث.             مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عبد هللا حممد النقراط.         عضًوا.  – 2
  عبد السالم حممد العكاشي.    عضًوا.د.   – 3

  م.  2018/  05/  14ريخ املناقشة  
  صفحة. 184عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــحيمي (ت  59( ــد السـ ــن حممـ ــد بـ ــة أمحـ ــق مقدمـ ــالة: حتقيـ ــوان الرسـ ــرح األربعـــني    1178) عنـ ــى شـ ـــ) علـ هـ

ـا مجيـع االنووية املسماة أنوار الطالبني بشـر  حلاجـات إىل قولـه: قـال  ح األربعـني مـن أول قولـه: وتقضـى لنـا 
  أي من إزالة اجلوع والعطش. )هم هللا شر ذلك اليومافوق(تعاىل:  

  أمين عبد الكرمي حممد صاحل.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  د. حممد عبد السالم العامل.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .           عضًوا.أبو فارساألمني عمر د.   – 2
  عضًوا.      احملجوب إبراهيم الزنيقري.  د.   – 3

  م.  2018/  06/  30ريخ املناقشة  
  صفحة. 319عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: املسائل اخلالفية يف عقد النكاح بني احلنفية واملالكية.60(

  حممد علي بن طاهر.د الطالب:  إعدا
  جلنة املناقشة:

  د. فرج علي الفقيه حسني.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .     عضًوا.خالد محزة أبو فارسد.   – 2
  د. بشري أمحد حممد.         عضًوا.  – 3

  م.  2018/  07/  11ريخ املناقشة  
  صفحة. 458عدد الصفحات  

_________________________________________________  
) عنـوان الرســالة: كتــاب املفـاتيح شــرح املصــابيح، للشــيخ مظهـر الــدين احلســني بـن حممــود بــن احلســن  61(

اية املخطوط "دراسة وحتقيق".    727الزيداين (ت     ه) من بداية كتاب اآلداب إىل 
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  إعداد الطالبة: عفاف الزروق علي بن حامد.
  نة املناقشة:جل
  د. رجب حممد غيث.           مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. إبراهيم مفتاح الصغري.        عضًوا.  – 2
  د. عادل فرحات حسني الشليب.   عضًوا.   –  3

  م.  2018/  07/  30ريخ املناقشة  
  صفحة. 872عدد الصفحات  

_________________________________________________  
هـــ) علــى شــرح األربعــني النوويــة مــن كتــاب    1178) عنــوان الرســالة: حتقيــق مقدمــة الســحيمي (ت  62(

  أنوار الطالبني بشرح األربعني النووية من أول قوله: واحلمد لغة إىل قوله: ختام الدنيا خبروج املهدي.
  محد عبد هللا شعبان.عبد هللا أإعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم العامل.          مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .   عضًوا.عبد العزيز بوشعيب العسراويد.   – 2
  عضًوا.         رجب فرج أبو دقاقة.      د.   – 3

  م.  2018/  08/  12ريخ املناقشة  
  صفحة. 184عدد الصفحات  

_________________________________________________  
املقدمة اجلزرية، لإلمام عبد الرمحن  على النكات احلسان على شرح شيخ اإلسالم) عنوان الرسالة:  63(

  . هـ) "دراسة وحتقيق"  1210النحراوي (ت  
  بالل حممد رجب أبو عنيزة.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا..          رجب فرج أبو دقاقةد.   – 1
  د. حممد عبد السالم العامل.      عضًوا.  – 2
  عضًوا.    عبد الرمحن حسني اهلمايل. د.   – 3

  م.  2018/  11/  21ريخ املناقشة  
  صفحة. 704عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  1148) عنوان الرسالة: اإلشارات العمرية يف حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القـادر األرمنـازي (64(

  هـ) "دراسة وحتقيق".  
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  إعداد الطالب: جمدي عبد الغين عرييب.
  جلنة املناقشة:

  د. رجب حممد غيث.       مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .     عضًوا.رجب فرج أبو دقاقةد.   – 2
  أمحد عمر أبو حجر.      عضًوا.د.    –  3

  م.  2019/  01/  26ريخ املناقشة  
  صفحة. 514عدد الصفحات  

_________________________________________________  
صيال". ) عنوان الرسالة:  65( دات القصيد على ما يف التيسري "خترجيا و   ز

  عبد السالم فتحي مجعة سامل.إعداد الطالب:  
  قشة:جلنة املنا

  .      مشرفًا ومقررًا.رجب فرج أبو دقاقةد.   – 1
  د. رجب حممد غيث.        عضًوا.  – 2
  د. عبد هللا حممد النقراط.    عضًوا.  – 3

  م.  2019/  01/  31ريخ املناقشة  
  صفحة. 315عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ه)    842) عنــوان الرســالة: شــفاء الغليــل يف شــرح خمتصــر خليــل، أليب عبــد هللا حممــد البســاطي (ت  66(

ب االعتكاف  من بداية صالة اجلماعة   اية    "دراسة وحتقيق".إىل 
  إبراهيم علي حممد حرشة.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا.  .          رجب فرج أبو دقاقةد.   – 1
  د. عبد السالم حممد العكاشي.    عضًوا.  – 2
  د. إبراهيم مفتاح الصغري.          عضًوا.  – 3

  م.  2019/  01/  31ريخ املناقشة  
  صفحة. 559عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ه)    1066جهــوري (ت  هـــ) لأل  776) عنــوان الرســالة: مواهــب اجلليــل حبــل ألفــاظ الشــيخ خليــل (67(

اية فصل القسم للزوجات  من بداية فصل خيار الزوجني     "دراسة وحتقيق".حىت 
  إعداد الطالب: عبد السالم ميالد مسعود عطفة.
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  جلنة املناقشة:
  د. إبراهيم عبد هللا سلطان.       مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عادل فرحات حسني الشليب.  عضًوا.  –  2
   اجلعرود.        عضًوا.د. فتحي فتح هللا  – 3

  م.  2019/  02/  24ريخ املناقشة  
  صفحة. 495عدد الصفحات  

_________________________________________________  
حلــديث النبــوي الشــريف وعلومــه مــن خــالل  68( ) عنــوان الرســالة: مــنهج اإلمــام القــامسي يف االســتدالل 

  احتة إىل آخر سورة التوبة.تفسريه حماسن التأويل من أول سورة الف
  جي حممود أمحد غيدة.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. إحممد فرج الزائدي.        مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد عبد السالم العامل.   عضًوا.  – 2
  عضًوا.    أمحد عثمان امحيدة.     د.   – 3

  م.  2019/  03/  07ريخ املناقشة  
  صفحة. 274عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ب العينــة،  69( ايــة  ب البيــوع إىل  ين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين مــن بدايــة  ) عنــوان الرســالة: الفــتح الــر

  هـ) "دراسة وحتقيق".  1194للشيخ العالمة حممد البناين (ت 
  .إعداد الطالب: وليد معمر حممد طريبان 

  املناقشة:جلنة  
  د. مجال عمران سامل سحيم.       مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .           عضًوا.علي حممد فرج افريود.   – 2
  د. فرج علي عبد هللا جوان.        عضًوا.  – 3

  م.  2019/  03/  10ريخ املناقشة  
  صفحة. 359عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــة صـــالة  70( ايـ ــتالوة إىل  ــة ســـجود الـ ــن بدايـ ــاين مـ ــه الزرقـ ــل عنـ ــا ذهـ ين فيمـ ــر ــتح الـ ــالة: الفـ ــوان الرسـ ) عنـ

  هـ) "دراسة وحتقيق".  1194اجلنازة، للشيخ العالمة حممد البناين (ت 
  إعداد الطالب: هيثم ونيس أمحد عيسى الزائدي.
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  جلنة املناقشة:
  مقررًا.د. مجال عمران سامل سحيم.       مشرفًا و   – 1
  د. عبد السالم حممد العكاشي.    عضًوا.  – 2
  د. فتحي فتح هللا اجلعرود.         عضًوا.  – 3

  م.  2019/  04/  02ريخ املناقشة  
  صفحة. 377عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ايــة  مــن    هـــ)  766) عنـوان الرســالة: شــرح اخلرشـي علــى خمتصــر خليـل (ت  71( ب األقضــية إىل  بدايـة 

  "دراسة وحتقيق".  أحكام الدماء
  حسن سامل أبو النور خصيب.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم العامل.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. فرج علي الفقيه حسني.    عضًوا.  – 2
  .       عضًوا.حممد بشري سويسيد.   – 3

  م.  2019/  04/  07املناقشة  ريخ 
  صفحة. 493عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــنة  72(   - ــالة: الغـــرر يف جبهـــة النصـــر لعثمـــان بـــن ســـند املتـــوىف سـ ـــ مـــن مبحـــث    1242) عنـــوان الرسـ هـ

  التعريف بعلم احلديث إىل مبحث التدليس "دراسة وحتقيق".
  لطفي ميالد عرييب.إعداد الطالب:  

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم العامل.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حافظ إحممد القليب.        عضًوا.  – 2
  د. مجال عمران سامل سحيم.   عضًوا.  – 3

  م.  2019/  07/  16ريخ املناقشة  
  صفحة. 316عدد الصفحات  

_________________________________________________  
هــ) مـن خـالل كتابـه:    526) عنوان الرسالة: ختريج الفروع على األصول عنـد اإلمـام ابـن بشـري (ت  73(

  التنبيه على مبادئ التوجيه.
  .إعداد الطالبة: سعاد عقيل أوصيلة
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  جلنة املناقشة:
  د. مجال عمران سامل سحيم.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  أمحد حممد.             عضًوا.د. بشري    – 2
  .         عضًوا.خالد محزة أبو فارسد.   – 3

  م.  2019/  12/  26ريخ املناقشة  
  صفحة. 872عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  "دراسة حديثية فقهية".) عنوان الرسالة: أقوال اإلمام مالك اليت حكاها عنه الرتمذي يف جامعه  74(

  الفيتوري حممد الفيتوري شعيب.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  د. رمضان حسني الشاوش.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا. .   عبد العزيز بوشعيب العسراويد.   – 2
  د. حممد عبد السالم العامل.         عضًوا.  – 3

  م.  2019/  12/  29ريخ املناقشة  
  صفحة. 602الصفحات   عدد

_________________________________________________  
م) يف تقريــــر مســــائل املعــــاد مــــن خــــالل    1973) عنــــوان الرســــالة: مــــنهج الطــــاهر ابــــن عاشــــور (ت  75(

  تفسريه التحرير والتنوير "دراسة حتليلية".
  إعداد الطالب: عبد الرزاق حممد العيان.

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا. اهيم عبد هللا سلطان.     د. إبر   – 1
  .         عضًوا.رجب فرج أبو دقاقةد.    –  2
  عضًوا. .    مجعة مصطفى الفيتوريد.   – 3

  م.  2020/  02/  26ريخ املناقشة  
  صفحة. 178عدد الصفحات  

_________________________________________________  

  قسم علم االجتماع 
) عنــوان الرســالة: خمرجــات التعلــيم العــايل ومــدى مالءمتهــا ملتطلبــات التنميــة يف ليبيــا "دراســة ميدانيــة  76(

  داخل نطاق منطقة املرقب منوذجا".
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  معمر مسعود حممد انبيص.إعداد الطالب:  
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.       علي معمر عبد املؤمن. د.  – 1
  عضًوا.     عويدات حسني بلحاج.د.   – 2
  عضًوا.  علي عبد الكاظم الفتالوي.د.   – 3

  م.  2016/  03/  12ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.

_________________________________________________  

ا    قسم اللغة العربية وآدا
  :الدراسات األدبية شعبة

  –  1950االجتاهــات الشــعرية يف ليبيــا خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين    ) عنــوان الرســالة:77(
    بني النظرية والتطبيق.  2000

  الدعبوش.إعداد الطالبة: إذهيبة مجعة ونيس  
  جلنة املناقشة:

لنور.     مشرفًا ومقررًا.  – 1   د. علي عبد السالم سليم 
  د. حممد عبد السالم حممد سويسي.  عضًوا.  – 2
  د. حممد حسني ضو بلعيد.          عضًوا.  – 3

  م.  2015/  11/  02ريخ املناقشة  
  صفحة. 211عدد الصفحات  

_________________________________________________  
   "دراسة يف جزئي تبارك وعم". الدالالت الرتكيبية يف القرآن الكرمي  ) عنوان الرسالة:78(

  إعداد الطالبة: مالك حسني مفتاح القاضي.
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.  املهدي إبراهيم الغويل.   د.   – 1
  د. حممد حسني ضو بلعيد.   عضًوا.  – 2
لنور.   عضًوا.د. علي عبد الس  – 3   الم 

  م.  2016/  02/  28ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات      صفحة.

_________________________________________________  
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  الصورة البيانية يف شعر الوأواء الدمشقي.  ) عنوان الرسالة: 79(
  إعداد الطالبة: سعيدة عبد اهلادي أبو القاسم اهلمايل. 

  املناقشة:جلنة  
لنور.      مشرفًا ومقررًا.  – 1   د. علي عبد السالم سليم 
  د. حممد حسني ضو بلعيد.            عضًوا.  – 2
  د. حممد عبد السالم حممد سويسي.    عضًوا.  – 3

  م.  2017/  01/  10ريخ املناقشة  
  صفحة. 287عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  مباحث اإلطناب يف تفسري التحرير والتنوير. ) عنوان الرسالة:80(

  إعداد الطالبة: صفية علي حممد الطليس.
  جلنة املناقشة:

  د. حممد عبد السالم حممد سويسي.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
لنور.       عضًوا.  – 2   د. علي عبد السالم سليم 
  عضًوا.   د. حممد حسني ضو بلعيد.             – 3

  م.  2017/  04/  26ريخ املناقشة  
  صفحة.      عدد الصفحات  

_________________________________________________  
"دراسة عبد املوىل البغدادي ديوان على جناح نورس أمنوذجا  الرمز  يف شعر    ) عنوان الرسالة: 81(

  وصفية حتليلية".
  ن. إعداد الطالب: يوسف أمحد علي عبد الرمح

  جلنة املناقشة:
  د. الطيب علي الشريف.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. أمحد يوسف أبو حجر.        عضًوا.  – 2
لنور.  عضًوا.  – 3   د. علي عبد السالم سليم 

  م.  2018/  07/  15ريخ املناقشة  
  صفحة. 150عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  األساليب اإلنشائية يف سورة البقرة "دراسة وصفية حتليلية".   ) عنوان الرسالة: 82(

  إعداد الطالب: عبد هللا عبد هللا عبد القادر. 
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  جلنة املناقشة:
  د. حممد منصور التومي.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.     د. عبد املوىل البغدادي  – 2
  د. حممود عبد املوىل علي.  عضًوا.  – 3

  م.  2019/  04/  15ريخ املناقشة  
  صفحة. 345عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  ". عبد املوىل البغدادي "ديوان على جناح نورس أمنوذجاالتجربة الشعرية يف شعر    ) عنوان الرسالة: 83(

  البة: مهرة ونيس معتوق سعود. إعداد الط 
  جلنة املناقشة:

  د. حممد منصور التومي.           مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد حممد يوسف اجلطالوي.   عضًوا.  – 2
  د. مصطفى احلاج رجب اخلمري.    عضًوا.  – 3

  م.  2019/  04/  28ريخ املناقشة  
  صفحة. 175عدد الصفحات  

_________________________________________________  
  م) مجع ودراسة.  2004(ت   شعر الدوكايل نصر ) عنوان الرسالة:84(

  إعداد الطالبة: مسية حممد عبد السالم العكاشي.
  جلنة املناقشة:

ت.   مشرفًا ومقررًا.  – 1   د. عبد هللا حممد الز
  د. ساسي سعيد رمضان.   عضًوا.  – 2
  د. سامل فرج حممد زبيك.   عضًوا.  – 3

  م.  2020/  08/  10ريخ املناقشة  
  عدد الصفحات     صفحة.

_________________________________________________  
  :الدراسات اللغوية شعبة

ــر املــــرابط    ) عنـــوان الرســـالة:85( ــن أيب بكـ ــد بـــن حممــــد بـ ــرح كتـــاب التســــهيل حملمـ نتـــائج التحصــــيل يف شـ
ب التوابع    1089ت الدالئي ( اية  ب اإلضافة إىل    "دراسة وحتقيق". ه) من بداية 

  إعداد الطالب: وليد مجعة حامد بشر.
  جلنة املناقشة:
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  د. حممد عبد السالم ابشيش.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. إحممد فرج فرحات.          عضًوا.       – 2
  د. صاحل حسني األخضر.      عضًوا.       – 3

  م.  2014/  03/  17ريخ املناقشة  
  صفحة.   717عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــر املــــرابط    ) عنـــوان الرســـالة:86( ــن أيب بكـ ــد بـــن حممــــد بـ ــرح كتـــاب التســــهيل حملمـ نتـــائج التحصــــيل يف شـ

ايـة   1089الدالئي (ت  ب أمسـاء األفعـال واألصـوات حـىت  ب التسـمية بلفـظ كـائن مـا  ه) من أول 
  كان "دراسة وحتقيق". 

  إعداد الطالب: عادل حممد علي عبد هللا.
  جلنة املناقشة:

  .      مشرفًا ومقررًا.د. علي سامل مجعة شخطور  – 1
  د. حممد عبد السالم ابشيش.     عضًوا.      – 2
  د. عبد الوهاب حممد عبد العال.  عضًوا.      – 3

  م.  2014/  07/  02ريخ املناقشة  
  صفحة. 567عدد الصفحات  

_________________________________________________  
لصــــغري (ت  نتــــائج التحصــــيل يف    ) عنــــوان الرســــالة:87( شــــرح التســــهيل حملمــــد املــــرابط الــــدالئي امللقــــب 

ب ما زيدت امليم يف أوله    1089 ب النداء إىل    "دراسة وحتقيق". ه) من بداية 
  إعداد الطالب: حممد بشري حممد رمضان.

  جلنة املناقشة:
  د. علي سامل مجعة شخطور.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا.   د. ميلود ميالد الصغري.        – 2
  د. صاحل حسني األخضر.      عضًوا.       – 3

  م.  2014/  10/  25ريخ املناقشة  
  صفحة. 565عدد الصفحات  

_________________________________________________  
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ــر املــــرابط    ) عنـــوان الرســـالة:88( ــن أيب بكـ ــد بـــن حممــــد بـ ــرح التســــهيل حملمـ ــاب نتــــائج التحصـــيل يف شـ كتـ
ــدالئي (ت   ــن    1089الـ ب النائـــب عـ ــة  ايـ ــرب إىل  ــة اخلـ ــم الرافعـ ــبة لالسـ ــرف الناصـ ــة األحـ ــن بدايـ ه)  مـ

  "دراسة وحتقيق". الفاعل 
  إعداد الطالبة: كرمية الزروق حممد أبو غفة.

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم ابشيش.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د.  عبد احلميد علي أبو مداس.   عضًوا.  – 2
  د. علي سامل مجعة شخطور.       عضًوا.      – 3

  م.  2015/  07/  30ريخ املناقشة  
  صفحة.   456عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ليــف: علــم الــدين القاســم بــن أمحــد اللــورقي األندلســي    ) عنــوان الرســالة:89( احملصــل يف شــرح املفصــل، 

ايـــة: ومــن أصـــناف الفعـــل املضـــارع املرفـــوع  661(ت     هـــ)، مـــن قولـــه: ومـــن أصــناف االســـم الثالثـــي إىل 
  "دراسة وحتقيق".  

  إعداد الطالب: أمحد علي سامل مجعة.
  جلنة املناقشة:

  اس.  مشرفًا ومقررًا.د. حممد إحممد العجيل أبو ر   – 1
  د. صاحل حسني األخضر.         عضًوا.  – 2
جي.           عضًوا.  – 3   د. علي حممد بن 

  م.  2015/  09/  07ريخ املناقشة  
  صفحة. 315عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ليــف:  ) عنــوان الرســالة:90( علــم الــدين القاســم بــن أمحــد اللــورقي األندلســي    احملصــل يف شــرح املفصــل، 

اية الكتاب اجلزء اخلامس 661(ت  ب اإلبدال إىل    "دراسة وحتقيق".   هـ)، بداية من حرف الواو من 
  إعداد الطالب: زيل إحممد حممد غميض.

  جلنة املناقشة:
  د. صاحل حسني األخضر.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  .    عضًوا.     د. علي سامل مجعة شخطور  – 2
جي.        عضًوا.  – 3   د. علي حممد بن 

  م.  2015/  09/  13ريخ املناقشة  
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  صفحة. 312عدد الصفحات  
 _________________________________________________  

  شواذ الشواهد النحوية يف شرح األمشوين أللفية ابن مالك. ) عنوان الرسالة:91(
  طية مصباح حيىي.إعداد الطالبة: فتحية ع

  جلنة املناقشة:
  د. عبد احلميد علي أبو مداس.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د.  حممد عبد السالم ابشيش.   عضًوا.  – 2
  د. علي إبراهيم اشتيوي.         عضًوا.       – 3

  م.  2015/  09/  14ريخ املناقشة  
  صفحة. 415عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ليــف: علــم الــدين القاســم بــن أمحــد اللــورقي األندلســي    ) عنــوان الرســالة:92( احملصــل يف شــرح املفصــل، 

ب: (ومــــن أصــــناف احلــــروف    661(ت   ايــــة  ب: (أصــــناف احلــــروف حــــروف النفــــي) إىل  هـــــ)، مــــن 
  "دراسة وحتقيقا".  حرف التذكر) 

  الطالب: بشري حممد عبد القادر سويسي.إعداد 
  جلنة املناقشة:

  د. صاحل حسني األخضر.      مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد سامل الدرويش.        عضًوا.  – 2
  د. أبو شعفة حممد العصلب.   عضًوا.  – 3

  م.  2015/  10/  03ريخ املناقشة  
  صفحة.  364عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ليــف: علــم الــدين القاســم بــن أمحــد اللــورقي األندلســي    ) عنــوان الرســالة:93( احملصــل يف شــرح املفصــل، 

ــدال    661(ت   ايـــة فصـــل اليـــاء مـــن إبـ ــناف املشـــرتك ختفيـــف اهلمـــزة إىل  ب: ومـــن أصـ هــــ)، بدايـــة مـــن 
  "دراسة وحتقيقا".  احلروف  

  د مركوب.إعداد الطالب: رمضان حممود حمم
  جلنة املناقشة:

  د. حممد إحممد العجيل أبو راس.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. صاحل حسني األخضر.         عضًوا.  – 2
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  د. إبراهيم حممد عبد هللا.          عضًوا.  – 3
  م.  2015/  10/  07ريخ املناقشة  

  صفحة. 299عدد الصفحات  
_________________________________________________  

ليــف: علــم الــدين القاســم بــن أمحــد اللــورقي األندلســي    ) عنــوان الرســالة:94( احملصــل يف شــرح املفصــل، 
اية حروف العطف   661(ت    "دراسة وحتقيقا".  هـ)، بداية من قسم احلروف إىل 

  إعداد الطالب: أمحد حممد إحممد أبو غالية.
  ة املناقشة:جلن
  د. صاحل حسني األخضر.      مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد عبد السالم ابشيش.     عضًوا.      – 2
  د. عبد الوهاب حممد عبد العال.  عضًوا.      – 3

  م.  2015/  11/  26ريخ املناقشة  
  صفحة. 405عدد الصفحات  

_________________________________________________  
اعرتاضات أيب حيان على ابن مالك يف أبواب املبتـدأ واخلـرب ونواسـخهما مـن كتـاب    ) عنوان الرسالة:95(

  التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل.

  إعداد الطالب: حممد مفتاح حممد إشوخية.
  جلنة املناقشة:

  د. حممد عبد السالم ابشيش.  مشرفًا ومقررًا.  – 1
  داس.   عضًوا.د. عبد احلميد علي أبو م  – 2
  د. حممد إحممد العجيل أبو راس. عضًوا.      – 3

  م.  2015/  12/  27ريخ املناقشة  
  صفحة. 285عدد الصفحات  

_________________________________________________  
قي  احملصل يف شرح املفصل، أليب حممـد القاسـم بـن أمحـد بـن املوفـق علـم الـدين اللـور  ) عنوان الرسالة:96(

اية أفعال القلوب   661األندلسي (ت    "دراسة وحتقيقا".  هـ)، بداية من الفعل املضارع املنصوب إىل 
  إعداد الطالبة: إميان حيىي أمحد خوجة.

  جلنة املناقشة:
  د. علي سامل مجعة شخطور.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  عضًوا. د. بناصر حممد الفيتوري.         – 2
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  حممد صافار.    عضًوا.د. صاحل أمحد   – 3
  م.  2016/  03/  07ريخ املناقشة  

  عدد الصفحات     صفحة.
_________________________________________________  

املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بـن حممـد   ) عنوان الرسالة:97(
لشــاطيب (ت   طــي الشــهري  ب النصــب    790اللخمــي الغر "دراســة  هـــ)، مــن بدايــة  عوامــل اجلــزم حــىت 

  وحتقيق".  
  إعداد الطالبة: مىن حممد شقوارة اهلمايل.

  جلنة املناقشة:
  مشرفًا ومقررًا.     د. علي الطاهر الفاسي.       – 1
  د. كامل علي أبو عاصي.       عضًوا.  – 2
  د. صاحل حسني األخضر.       عضًوا.  – 3

  م.  2016/  05/  16ريخ املناقشة  
  صفحة. 501عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ب  اعرتاضات الشاطيب النحوية يف كتابه   ) عنوان الرسالة:98( املقاصـد الشـافية شـرح اخلالصـة الكافيـة "

  نواسخ االبتداء".
  إعداد الطالب: عبد احلكيم أمحد حممد غليليب.

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم ابشيش.    مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد منصف القماطي.       عضًوا.  – 2
  د. حممد إحممد العجيل أبو راس.  عضًوا.  – 3

  م.  2016/  08/  15اقشة  ريخ املن
  عدد الصفحات     صفحة.

_________________________________________________  
ــالة:99( د بـــن أيب بكـــر املـــرابط الـــدالئي  نتـــائج التحصـــيل يف شـــرح التســـهيل حملمـــد بـــن حممـــ  ) عنـــوان الرسـ

ب عوامل اجلزم   1089(ت اية  ب إعراب الفعل إىل    "دراسة وحتقيق".  ه)  من أول 
  إعداد الطالب: إحممد حممود الشاهري.

  جلنة املناقشة:
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  د. علي سامل مجعة شخطور.     مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد عبد السالم ابشيش.   عضًوا.  – 2
  عضًوا.د. حممد مصباح املغريب.           – 3

  م.  2018/  04/  17ريخ املناقشة  
  صفحة.   506عدد الصفحات  

_________________________________________________  
احملصــل يف شــرح املفصــل، اجلــزء اخلــامس، أليب حممــد القاســم بــن أمحــد بــن املوفــق    ) عنــوان الرســالة:100(

ألندلســـي (ت   داء مـــن أصـــناف املشـــرتك (اإلمالـــة، الوقـــف،  هــــ)، ابتـــ  661علـــم الـــدين اللـــورقي املعـــروف 
  "دراسة وحتقيق".  القسم، اإلدغام، وانتهاء مبسائل)  

يد جعيب.   إعداد الطالب: علي عبد ا
  جلنة املناقشة:

  د. صاحل حسني األخضر.       مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. صاحل أمحد حممد صافار.      عضًوا.  – 2
  كي. عضًوا.د. عبد هللا حممد مصباح اجلع  – 3

  م.  2018/  05/  12ريخ املناقشة  
  صفحة. 499عدد الصفحات  

_________________________________________________  
الرتكيــب النحــوي وأثــره يف تعليــل الوقــف واالبتــداء يف كتــاب علــل الوقــوف لإلمــام    ) عنــوان الرســالة:101(

  ية"."دراسة وصفية حتليلم)   1165  -هـ 560السجاوندي (ت 
  إعداد الطالبة: ربيعة عبد الغين بن عائشة.

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم ابشيش.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. حممد منصف القماطي.     عضًوا.  – 2
  د. علي سامل مجعة شخطور.   عضًوا.      – 3

  م.  2019/  09/  25ريخ املناقشة  
  صفحة. 266عدد الصفحات  

_________________________________________________  
شــرح أبيــات القاضــي البيضــاوي للقاضــي إبــراهيم بــن مصــطفى بــن حممــد الفرضــي    ) عنــوان الرســالة:102(

ايــة شــواهد ســورة يــس  هـــ)    1126املشــهور  بوحــدي الرومــي (ت   مــن بدايــة شــواهد ســورة األعــراف إىل 
  "دراسة وحتقيق".
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  أمحد حسني فيتور.إعداد الطالب: عمر 
  جلنة املناقشة:

  د. حممد سامل ميالد العابر.         مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. عبد هللا حممد مصباح اجلعكي.  عضًوا.  – 2
  د. عبد احلميد علي أبو مداس.    عضًوا.       – 3

  م.  2019/  09/  26ريخ املناقشة  
  صفحة. 482عدد الصفحات  

_________________________________________________  
نتـــائج التحصـــيل يف شـــرح كتـــاب التســـهيل حملمـــد بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر املـــرابط    ) عنـــوان الرســـالة:103(

اية احلال    1089الدالئي (ت  ب املفعول معه إىل    "دراسة وحتقيق". ه)  من 
ن حممود حممد الشريف.   إعداد الطالب: عد

  ناقشة:جلنة امل
  د. حممد سامل ميالد العابر.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. إحممد علي أبو سطاش.   عضًوا.  – 2
  د. صاحل أمحد حممد صافار.  عضًوا.  – 3

  م.  2019/  09/  27ريخ املناقشة  
  صفحة. 522عدد الصفحات  

_________________________________________________  
ــالة:104( ــات الســـيوطي النحويـــة أليب البقـــاء    ) عنـــوان الرسـ العكـــربي يف كتـــاب عقـــود الزبرجـــد علـــى  تعقبـ

  اإلمام أمحد يف إعراب احلديث.مسند 
  إعداد الطالب: إحممد حممد املصرايت.

  جلنة املناقشة:
  د. حممد عبد السالم ابشيش.   مشرفًا ومقررًا.  – 1
  د. علي إبراهيم اشتيوي.       عضًوا.  – 2
لناصر حممد الفيتوري.     عضًوا.      – 3   د. 

  م.  2019/  12/  30ريخ املناقشة  
  صفحة. 554عدد الصفحات  

_________________________________________________  

  كلية العلوم اخلمس
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  قسم األحياء 
  :شعبة األحياء الدقيقة

  اخلمس ببكتري الليستري مونوسايتوجينس.) عنوان الرسالة: تلوث األجبان الرطبة يف مدينة 105(
لقاسم عمرو كراعي.   إعداد الطالبة: هدى 

  جلنة املناقشة:
  حممود حممد البوعزي.         مشرفًا ومقررًا. د.  – 1
  د. حممد علي الغزال.            عضًوا.  – 2
  د. حممد أشرف بدر مجال الدين. عضًوا.  – 3

  م.  2014/  05/  27ريخ املناقشة  
للغة اإلجنليزية. 93عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  :األحياء املائية شعبة

) عنـــوان الرســـالة: دراســـة الديـــدان املعويـــة الـــيت تصـــيب نـــوعني مـــن مســـك (الكـــوايل والســـردينا) مبيـــاه  106(
  شاطئ اخلمس ليبيا.     
  السالم تكالة.إعداد الطالبة: فوزية عبد 

  جلنة املناقشة:
  حممد حممد أنور السيد.    مشرفًا ومقررًا. د.  – 1
نيا.  – 2   د. جالل أمحد السيد حممد.  مشرفًا 
  د. الصديق أمحد النعاس.     عضًوا.  – 3
  د. الشفيع إبراهيم الشفيع.   عضًوا.  – 4

  م.  2015/  01/  26ريخ املناقشة  
  للغة اإلجنليزية.صفحة  93عدد الصفحات  

_________________________________________________  

  كلية اهلندسة اخلمس
ئية واحلاسوب    قسم اهلندسة الكهر

الضوئية 107( اإلشارة  معاجلة  يف  اخلطي  التنبؤ  ذات  التكيفية  املرشحات  استخدام  الرسالة:  عنوان   (
  ستخدام احلاسب واحملاكاة. 
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  فوزي عبد القادر جوان. :  إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.   .           عامر رجب زريقد.    –  1
نيا. عمران اهلادي مرادد.    –  2   .          مشرفًا 
  .          عضًوا.مفتاح حممد املرابطد.    –  3
  .  عضًوا.عبد السالم اهلادي الذيبد.    –  4

  م.   2014/    05/   07ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.   90لصفحات  عدد ا   صفحة 

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: ربط املواقع احليوية من خالل شبكة السلكية عاملية. 108(

  : سامل حممد مصباح حممد. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  ومقررًا. .        مشرفًا عاطف عثمان خبيت د.    –  1
  .            عضًوا.عامر رجب زريقد.    –  2
  .  عضًوا.عبد السالم اهلادي الذيبد.    –  3

  م.   2015/    03/   11ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية مع مالحق.   116عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ئي) عنوان الرسالة: دراسة شبكة  109(   ك. ف مبدينة زلينت.   11جهد    التوزيع الكهر

  : عمر املخزوم إحممد خليفة. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. ستار جابر العيساوي.    مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .    عضًوا.أبو بكر علي الشيخيد.    –  2
  .       عضًوا.عمر مجعة مرحييلد.    –  3

  م.   2015/    08/   18ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية مع مالحق.   229لصفحات  عدد ا   صفحة 

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: طريقة تقدير االحتمال األرجح الستعادة الصورة الطبية املشوشة. 110(

  : حنان عياد علي الطوير.إعداد الطالبة
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  جلنة املناقشة:
  .   مشرفًا ومقررًا.بعبد السالم اهلادي الذيد.    –  1
  .           عضًوا.عمران اهلادي مرادد.    –  2
  عضًوا.   .        وجدي سامل بسباسد.    –  3

  م.   2016/    02/   18ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.   78عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ئية لشبكة  111(   ملدينة اخلمس.   KV  30) عنوان الرسالة: أداء نظام توزيع القدرة الكهر

  : أجمد عوض عبد هللا العلول. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. حممد إدريس سامل أبو زيد.  مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .      عضًوا. أبو بكر علي الشيخيد.    –  2
  عضًوا..      مجال صالح عبد امللكد.    –  3

  م.   2016/    02/   28ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.  162عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
الصناعية 112( ملنطقة  الشمسية  األلواح  نظام  لرتكيب  االقتصادية  اجلدوى  دراسة  الرسالة:  عنوان   (

  ي اخلفيف). سيدي السائح (مصنع الطوب الرملي اجلري 
  : حممد مجعة علي حامد. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

رد.    –  1   .  مشرفًا ومقررًا. شكري عبد السالم الد
  .      عضًوا. أبو بكر علي الشيخيد.    –  2
  د. ستار جابر العيساوي.       عضًوا.  –  3

  م.   2018/    12/   10ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليز   92عدد الصفحات     ية مع مالحق. صفحة 

_________________________________________________  
  استعادة الصورة الرقمية عرب تصميم الشبكات العصبية.) عنوان الرسالة:  113(

  : أمحد عبد هللا أبو راس.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:
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  .   مشرفًا ومقررًا.عبد السالم اهلادي الذيبد.    –  1
  اهلمايل سعود.         عضًوا.د. العابد    –  2
  .       عضًوا.حممد العجيليد. خالد    –  3
  عضًوا.    د. عمر عمر حممد الذوييب.  –  4

  م.   2019/    06/   13ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.   73عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  لشبكات اآلدهوك. ) عنوان الرسالة: أداء حتسني الناقل للوصول املتعدد على بروتوكوالت التوجيه  114(

  : سامي فرج إبراهيم األمحر.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. عمر عمر حممد الذوييب.       مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .    عضًوا.بد السالم اهلادي الذيبعد.    –  2
  .       عضًوا.حممد عبد الرزاق العاملد.    –  3
  عضًوا.    د. حممد عبد هللا سعيد حسن.  –  4

  م.   2019/    07/   18ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.   78عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  

  اهلندسة املدنية قسم 
  . ) عنوان الرسالة: إعداد دليل مبدئي للسالمة املرورية يف ليبيا115(

  : حميي الدين مصطفى أبو صاع الناجح الرابطي.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. رمضان مفتاح الضعيف.   مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .           عضًوا.أمحد علي سعيد د.    –  2
  . عضًوا.س يوسفيوسف أبو العباد.    –  3

  م.   2014/    03/   12ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   487عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: دراسة النحر حول املنشآت اهليدوليكية.116(
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  : سامل صاحل حممد خوجة. إعداد الطالب
  املناقشة:جلنة  

  .   مشرفًا ومقررًا. عاطف عبد احلميد الصيادد.    –  1
  .          عضًوا. حممد أمحد أبو رحيمد.    –  2
  .  عضًوا.املربوك عبد القادر السنوسيد.    –  3

  م.   2014/    03/   24ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية مع مالحق.   86عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: األثر البيئي ملياه الصرف الصحي ملدينة زلينت على املياه اجلوفية مبنطقة ازدو. 117(

  : عطية جني جني.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .         مشرفًا ومقررًا. حممد أمحد أبو رحيمد.    –  1
  عضًوا..   املربوك عبد القادر السنوسيد.    –  2
  عضًوا.    عاطف عبد احلميد الصياد.د.    –  3

  م.   2014/    06/   26ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   122عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  . ) عنوان الرسالة: إعداد دليل مبدئي لتصريف املياه السطحية يف ليبيا118(

  : عمر حممد عمر حواس.لبإعداد الطا
  جلنة املناقشة:

  د. رمضان مفتاح الضعيف.       مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .   عضًوا. املربوك عبد القادر السنوسيد.    –  2
  عضًوا.      عاطف عبد احلميد الصياد.د.    –  3

  م.   2014/    07/   21ريخ املناقشة 
للغة العربية.   242عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ستخدام أعمدة أمامية.119(   ) عنوان الرسالة: محاية دعائم اجلسور ضد النحر املوضعي 

  : بشري حممد بشري أبو فلغة. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:
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  .           مشرفًا ومقررًا. حممد أمحد أبو رحيمد.    –  1
  ور الدين مشيلة.  عضًوا.د. صالح الدين ن   –  2
  .     عضًوا.عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  3

  م.   2014/    11/   10ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية مع مالحق.   92عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  .جوراء  -الساحلي بني مدينيت اخلمس ) عنوان الرسالة: السالمة املرورية على الطريق  120(

  : اكرمي اكرمي عمر اكرمي. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. رمضان مفتاح الضعيف.    مشرفًا ومقررًا.  –  1
  .        عضًوا.أمحد حممد القاضيد.    –  2
  . عضًوا.يوسف أبو العباس يوسفد.    –  3

  م.   2014/    11/   11ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   107عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: التحكم يف التسرب أسفل املنشآت اهليدروليكية.121(

  : سامل حممد علي هندي. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .         مشرفًا ومقررًا. حممد أمحد أبو رحيمد.    –  1
  .  عضًوا.املربوك عبد القادر السنوسيد.    –  2
  .    عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  3

  م.   2014/    11/   27ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.  169عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ستخدام عتب يف القاع.  ) عنوان الرسالة: التحكم يف النحر حول دعامات122(   اجلسور 

  : حممد أمحد أبو بكر معيتيق.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .         مشرفًا ومقررًا. حممد أمحد أبو رحيمد.    –  1
  .   عضًوا.عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
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  عضًوا.     .د. صالح الدين علي السراج  –  3
  م.   2015/    05/   11ريخ املناقشة 

للغة اإلجنليزية مع مالحق.   91عدد الصفحات     صفحة 
_________________________________________________  

) عنوان الرسالة: تقييم وسائل التحكم يف التسرب خالل السدود الرتابية املشيدة على أساس غري 123(
  منفذ. 

  : طالل عمرو سامل ساسي. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .          مشرفًا ومقررًا. د أمحد أبو رحيمحممد.    –  1
  .    عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  عضًوا.   . د. صالح الدين نور الدين مشيلة  –  3

  م.   2015/    05/   26ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية.  104عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ثري تداخل مياه البحر على املياه اجلوفية يف نطاق مدينة مصراتة. )  124(   عنوان الرسالة: 

  : يوسف حممد علي الفقيه.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .         مشرفًا ومقررًا. حممد أمحد أبو رحيمد.    –  1
  .   عضًوا.عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  عضًوا.     .السراجد. صالح الدين علي    –  3

  م.   2015/    06/   14ريخ املناقشة 
للغة العربية.  86عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ثــري اســتخدام خملفــات مثــار الزيتــون كبــديل جزئــي لإلمسنــت علــى خــواص املونــة    ) عنــوان الرســالة:125(

  اإلمسنتية.
  : محزة حممد املدين. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.        مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .         عضًوا. حممد إبراهيم العبودد.    –  2
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  ًوا. د. علي حممد منصور.          عض  –  3
  م.   2015/    08/   05ريخ املناقشة 

للغة العربية مع مالحق.   73عدد الصفحات     صفحة 
_________________________________________________  

  ) عنوان الرسالة: خصائص التسرب أسفل املنشآت اهليدروليكية اهلابطة. 126(
  : إمساعيل إبراهيم حممد محودة. إعداد الطالب

  ة:جلنة املناقش
  د صالح الدين نور الدين مشيلة.  مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .   عضًوا.عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  عضًوا.     .د. صالح الدين علي السراج  –  3

  م.   2015/    11/   23ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية مع مالحق.   102عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
ثري ظاهرة االحتبـاس احلـراري علـى االحتياجـات املائيـة للمحاصـيل يف ليبيـا حـىت   ) عنوان الرسالة:127(

  م.2050عام  
  : عبد الرمحن عبد هللا عبد الرمحن معيوف. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.     د. صالح الدين علي السراج.      –  1
  د. رمضان مفتاح الضعيف.         عضًوا.   –  2
  د. خالد أبو عجيلة راشد.          عضًوا.  –  3

  م.   2015/    11/   26ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   75عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  من زحف الكثبان الرملية.      ) عنوان الرسالة: محاية الطريق احلديدي  128(

  : عمران حيىي عمران حيىي. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. رمضان مفتاح الضعيف.   مشرفًا ومقررًا.   –  1
  د. علي يوسف عكاشة.      عضًوا.  –  2
  حممد احلمروين.       عضًوا.أمحد د.    –  2
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  م.   2015/    12/   28ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   202عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ثري التدرج احلجمي للركام على مقاومة اخلرسانة. ) عنوان الرسالة:129(

  لطان حممد سلطان. : منري سإعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.        مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .        عضًوا. إبراهيم حممد الفقهيد.    –  2
  .  عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  3

  م.   2016/    01/   16ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   52عدد الصفحات      صفحة 

_________________________________________________  
  اخلواص امليكانيكية خلرسانة األلياف ذاتية الدمك. ) عنوان الرسالة:130(

  : عبد الرؤوف حممد علي أبو ذينة. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.      مشرفًا ومقررًا.   –  1
  عضًوا.    .  إبراهيم حممد الفقهيد.    –  2
  د. حممد علي كرمي.            عضًوا.  –  3

  م.   2016/    01/   25ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   52عدد الصفحات      صفحة 

_________________________________________________  
ت مــــع    ) عنــــوان الرســــالة:131( ــومني املــــائي للتقليــــل مــــن تفاعــــل القلــــو لبيتــ ـــام املشــــبع  اســــتخدام الركـ

  السيليكا.
  : آدم الصديق مسعود عبد القادر. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.      مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .      عضًوا. اهلادي فرج أبو سيف د.    –  2
  عضًوا.    د. حممد علي كرمي.           –  3

  م.   2016/    01/   31ريخ املناقشة 
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للغة العربية مع مالحق.   61عدد الصفحات     صفحة 
_________________________________________________  

  تقييم طرق االختيار املختلفة إلجياد قوة انضغاط اخلرسانة. ) عنوان الرسالة:132(
  : علي اهلادي عبد الغين اهلب. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .           مشرفًا ومقررًا. حممد إبراهيم العبودد.    –  1
  .    عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  .             عضًوا.عمر حممد ساسيد.    –  3

  م.   2016/    07/   17ريخ املناقشة 
للغة العربية.  94عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  مقاومة ترابط اإلحنناء للخرسانة عالية األداء يف البالطات اخلرسانية. ) عنوان الرسالة:133(

  : خمتار عبد السالم العائب. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.         مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .    عضًوا. لسالم حممود الرفاعيعبد اد.    –  2
  .          عضًوا. إبراهيم حممد الفقهيد.    –  3

  م.   2016/    07/   26ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   43عدد الصفحات      صفحة 

_________________________________________________  
  املقاطع الفوالذية اخلرسانية املركبة.دراسة حتليلية إلحنناء  ) عنوان الرسالة:  134(

  ظافر صاحل حممد القرقين.  إعداد الطالب: 
  جلنة املناقشة:

  .   مشرفًا ومقررًا.عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  1
  د. خمتار معمر أبو راوي.         عضًوا.  –  2
  .       عضًوا.اهلادي فرج أبو سيف د.    –  3

  م.   2017/    03/   29ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   84عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
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  االستجابة الزلزالية ملباين اخلرسانة املسلحة مع التفاعل بني املنشأ والرتبة. ) عنوان الرسالة:135(
يد حممد الزوي. إعداد الطالب   : عيسى عبد ا

  املناقشة:جلنة  
  د. سليمان علي خرتوش.       مشرفًا ومقررًا.  –  1
  .         عضًوا. حممد إبراهيم العبودد.    –  2
  د. اهلادي عمران التومي.          عضًوا.   –  3

  م.   2017/    05/   07ريخ املناقشة 
للغة اإلجنليزية مع مالحق.   105عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
خري صب اخلرسانة على التشغيلية واملقاومة. ) عنوان الرسالة:136(   ثري 

  : محزة زايد البكوري.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.         مشرفًا ومقررًا.   –  1
  د. نور الدين حممد الطوير.       عضًوا.  –  2
  .          عضًوا. قهيإبراهيم حممد الفد.    –  3

  م.   2017/    05/   10ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   39عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  إنتاج خرائط مصورة من صور األقمار الصناعية ملنطقة طرابلس. ) عنوان الرسالة:137(

  : عبد احلكيم جعفر سعيد عبد اجلواد.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. مجال علي قليدان.          مشرفًا ومقررًا.  –  1
  حممد احلمروين.         عضًوا.أمحد د.    –  2
  د. اهلادي حممد شندول.          عضًوا.   –  3
  م.   2017/    09/   24يخ املناقشة ر 

للغة العربية.  97عدد الصفحات     صفحة 
_________________________________________________  

  .      ) عنوان الرسالة: إعداد وتطوير نظم التحويل بني األشكال البيضاوية138(
  : عمار مصطفى مجعة حممد. إعداد الطالب
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  جلنة املناقشة:
  حممد صربي عكريش.        مشرفًا ومقررًا. د.    –  1
نيا. أمحد د.    –  2   حممد احلمروين.         مشرفًا 
  د. خمتار معمر أبو راوي.         عضًوا.  –  3
  حممد منصور الرتهوين.   عضًوا. علي د.    –  4

  م.   2018/    01/   14ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   107عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
) وما مدى دقته يف املناطق اجلبلية ذات LGD 2006) عنوان الرسالة: مرجع اإلسناد اللييب  (139(

  .      املناسيب املتوسطة
  : عادل حممد مصباح الكيالين. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا. حممد احلمروين.        أمحد   د.   –  1
نيا.   –  2   د. حممد صربي عكريش.         مشرفًا 
  د. حممد علي كرمي.              عضًوا.  –  3
  حممد منصور الرتهوين.   عضًوا. علي د.    –  4

  م.   2018/    01/   14ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   98عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ثري نسب إحالل البوزوال احمللية (ميثاكاولني) على خواص املونة اإلمسنتية. ) عنوان الرسالة:140(

ين. إعداد الطالب   : سفيان نزهات بشري الز
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.         مشرفًا ومقررًا.   –  1
  عضًوا. .    عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  .          عضًوا. إبراهيم حممد الفقهيد.    –  3

  م.   2018/    03/   17ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   55عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ثري زمن ودرجة حرارة حرق امليتاكولني الستخدامه كبديل جزئي لإلمسنت. ) عنوان الرسالة:141(
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  : حممد إبراهيم حممد القليد. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.         مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .          عضًوا.حممد إبراهيم العبودد.    –  2
  ًوا. حممد منصور الرتهوين.   عضعلي د.    –  3

  م.   2018/    04/   09ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   64عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
خلواص امليكانيكية للخرسانة عالية املقاومة من مقاومة الضغط. ) عنوان الرسالة:142(   التنبؤ 

  : حممد نظمي حممد هليل. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  .           مشرفًا ومقررًا. حممد إبراهيم العبودد.    –  1
  .    عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  .          عضًوا. إبراهيم حممد الفقهيد.    –  3

  م.   2018/    11/   25ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   67عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ثري الركام الناتج من خملفات اآلجر على خواص اخلرسانة ذاتية الدمك. ) عنوان الرسالة:143(

س اجليلي عباس.إعداد الطالب   : إ
  جلنة املناقشة:

  د. خمتار معمر أبو راوي.         مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .    عضًوا. السالم حممود الرفاعيعبد  د.    –  2
  .          عضًوا. إبراهيم حممد الفقهيد.    –  3

  م.   2019/    02/   16ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   55عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ني اخلرسانة العادية القدمية واجلديدة.ثري خشونة السطح على التماسك ب ) عنوان الرسالة:144(

  : سعد جابر أبو جرير.إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:
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  د. نور الدين حممد عمر الطوير.     مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .      عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  عضًوا.    . د. صالح الدين الساعدي حممد   –  3

  م.   2019/    02/   18ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   67عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ثري إضافة البوليمر على خواص اخلرسانة الطرية واملتصلبة. ) عنوان الرسالة:145(

  : أمين هدية الكوت. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  الطوير.   مشرفًا ومقررًا. د. نور الدين حممد عمر    –  1
  .    عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  عضًوا.     .            د. علي سامل إنقاب   –  3

  م.   2019/    02/   23ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   44عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  الدميومة واخلواص االنتقالية للخرسانة العادية احلادية على ركام اخلبث احمللي. الة:) عنوان الرس146(

  : حممد علي حممد مبارك. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. نور الدين حممد عمر الطوير.     مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .      عضًوا. عبد السالم حممود الرفاعيد.    –  2
  عضًوا.    . الساعدي حممد د. صالح الدين    –  3

  م.   2019/    02/   23ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   61عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ) عنوان الرسالة: دراسة حجم احلوادث املرورية مبدينة زلينت. 147(

  : حممد عبد هللا بن حليم.إعداد الطالب
  ملناقشة:جلنة ا

  .        مشرفًا ومقررًا.أمحد حممد القاضيد.    –  1
  .    عضًوا. رمضان مفتاح الضعيفد.    –  2
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  .        عضًوا. أمحد علي بن سعيد د.    –  3
  عمر.     عضًوا. حممد الشتيوي بن  د.    –  4

  م.   2019/    07/   20ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   100عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  

  قسم اهلندسة املعمارية والتخطيط العمراين 
  :شعبة التخطيط العمراين

  .   2035ملنطقة اخلمس حىت سنة  ) عنوان الرسالة: التخطيط السياحي148(
  : خدجية مفتاح اجويلي. إعداد الطالبة
  جلنة املناقشة:

  مشرفًا ومقررًا.  د. عمر سالمة عمر.         –  1
  .       عضًوا.علي ساسي عليد.    –  2
لقاسم علي سنان.     عضًوا.  –  3   د. 

  م.   2015/    06/   13ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   140عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  ملدينة اخلمس. ) عنوان الرسالة: أثر اهلجرة من الريف على التخطيط العمراين 149(

  : فتحي علي سويدان. إعداد الطالب
  جلنة املناقشة:

  د. عمر سالمة عمر.        مشرفًا ومقررًا.  –  1
  .         عضًوا.معتوق علي عون د.    –  2
  .          عضًوا.حممود علي زايد د.    –  3

  م.   2016/    01/   31ريخ املناقشة 
ملالحق.   184عدد الصفحات   للغة العربية    صفحة 

_________________________________________________  
مدينة اخلمس كنموذج ) عنوان الرسالة: ممرات املشاة وكيفية توظيفها داخل املدن احلضرية ( 150(
  دراسة). لل

  : حممد بديع حممد أبو جبل. إعداد الطالب
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  جلنة املناقشة:
  د. عمر سالمة عمر.       مشرفًا ومقررًا.   –  1
  .    عضًوا.عمر اهلامشي يوسفد.    –  2
لقاسم علي سنان.     عضًوا.  –  3   د. 

  م.   2016/    03/   02ريخ املناقشة 
للغة العربية مع مالحق.   170عدد الصفحات     صفحة 

_________________________________________________  
  


