
الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  1 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2017 / 02 / 28ماجد عبد هللا أبو خطوة".دراسة أثرية"قباب العمارة اإلسالمية في ليبيا 1

ماجستير 2004 / 01 / 29أحمد امنيس ي الزرقاني".ريخية في أوضاعهاالسياسية واالقتصادية والثقافيةتادراسة "م(1911-1835) بني وليد خالل العهد العثماني الثاني2

ماجستير2004 / 12 / 23علي محمد األحول .الجذور التاريخية للعوملة وآثارها السياسية واالجتماعية في النظام اإلقليمي العربي3

ماجستير6/1/2005نجيب مسعود عبد الهادي. م1232–1160ه ـ 630–555" دراسة تاريخية تحليلية"عز الدين بن األثير وطرابلس الغرب 4

ماجستير2004 / 01 / 18صالحة مصباح  إغنية.أهمية تمرينات االسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى بعض طالبات جامعة بني وليد5

ماجستير2004 / 01 / 22محمد سليمان  غلبون .تصميم واستخدام حقيبة تعليمية في تدريس مادة التاريخ لطلبة السنة األولى الثانوي في مدينة بني وليد6

ماجستير2004 / 02 / 16طارق أحمد  الهمالي.أثر معرفة طلبة الصف الثامن من التعليم األساس ي املسبقة باألهداف السلوكية في تحصيلهم بمادة التاريخ7

ماجستير2004 / 02 / 25.سلمى عبد الجليل النصراوي .ني وليدب/ أثر استخدام املناقشة في التجارب املعملية في مادة الكيمياء الحيوية على تحصيل طالبات ثانوية العلوم األساسية8

ماجستير15/04/2004جمعة عبد الرحمن غيث. ية ببني وليدالعالقة بين األفكار الالعقالنية والعزو السببي للتحصيل الدراس ي لدى طالب الصف الثالث في الثانويات التخصص9

ماجستير9/6/2004أحمد معمر  بن المة.القيم االجتماعية السائدة وعالقتها بالسمات الشخصية لدى طلبة كلية الهندسة اإللكترونية ببني وليد10



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  2 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير16/04/2004أبو بكر ساس ي الهاشمي".عالجال-اآلثار-األسباب-التشخيص"ظاهرة الدروس الخصوصية من وجهة نظر موجهي املدارس الثانوية ومدرائها بمنطقة ترهونة 11

ماجستير26/07/2004بلعيد عبد السالم الهادي.التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمفهوم الذات ومركز التحكم لدى طلبة جامعة بني وليد12

افق بين الهوية النفسية ومركز الضبط لدى طلبة جامعة بني وليد13 ماجستير29/07/2004سليمة صالح إحميد.مدى التو

ماجستير31/07/2004أكرم إبراهيم عبد هللا.في مدينة بني وليدظاهرة االحتراق النفس ي وعالقتها بضغوط العمل لدى املمرضات العامالت في املستشفى العام واملراكز الصحية األخرى 14

افق النفس ي االجتماعي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمي الثانويات التخصصية في مدينة بني وليد15 ماجستير5/8/2004رقية محمد  اليعقوبي.التو

16
لبة الشق الثاني الفروق بين الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم في بعض األفكار السمات الشخصية وعوامل صعوبات التعلم لدى ط

.من مرحلة التعليم األساس ي ببني وليد
ماجستير15/08/2004فوزية عبد القادر عبد الحميد

ماجستير22/09/2004أمل رجب الغديوي .دراسة العالقة بين مفهوم الذات واالكتئاب لدى املراهقين في شعبية بني وليد17

ماجستير6/10/2004عبد العظيم سالم  معيتيق.دراسة مؤثرات التلوث بالقطران ومياه الصرف الصحي وتوزيعها الجغرافي في منطقة مصراتة18

ماجستير27/12/2004أبو صاع محمد حدود.        تقويم مخطط مدينة بني وليد19

ماجستير8/4/2004صالح أمين عزيز".دراسة وتحقيق"ه 971مصباح الظالم في أحاديث النبي عليه أفضل الصالة والسالم ملؤلفه حسين علي الحصكفي املتوفى سنة 20



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  3 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير0/2004-/22زكية عبد هللا  معيقل".دراسة وتحقيق( "من سورة القصص حتى سورة السجدة( )هـ963ت )الخروبيرياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي 21

ماجستير5/10/2004فوزية عيس ى محمد".دراسة وتحقيق( "من سورة غافر إلى آخر سورة الدخان( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 22

ماجستير25/10/2004الزينة سعيد الغديوي ".دراسة وتحقيق( "تفسير سورتي اإلسراء، والكهف( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 23

ماجستير18/11/2004سعاد الشارف  عيس ى".دراسة وتحقيق( "من سورة الجاثية حتى سورة الطور (  )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 24

25
هـ، الجزء الثالث عشر من أول باب 1066شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لإلمام علي زين العابدين أبو اإلرشاد األجهوري املتوفى سنة 

". دراسة وتحقيق"التعالج حتى نهاية الكتاب 
ماجستير5/1/2005عبد هللا إبراهيم   الذيب

ماجستير17/02/2005الفيض عبد السالم القذافي".دراسة مقارنة"الوالية على تربية الطفل في الفقه اإلسالمي 26

ماجستير19/01/2004خالد مسعود اسديرة".دراسة ميدانية على مدينة بني وليد"أثر الخلفية االجتماعية على مشكالت الجهاز اإلداري 27

ماجستير31/10/2004سالم السنوس ي  الديب".رابلسدراسة األسباب واآلثار الناجمة عن الهجرة الداخلية من أنحاء الجماهيرية إلى مدينة ط"الحراك السكاني داخل املجتمع الليبي 28

ماجستير9/1/2005مصطفى عمار عبد الحميد".سدراسة ميدانية على النساء العامالت املطلقات بشعبية النقاط الخم"أثر الطالق على املرأة العاملة في املجتمع الليبي 29

ماجستير1/2/2005الباشير عمران محمد".اعي العربي دراسة تحليلية نقدية التجاهات التنمية والتحديث في الفكر االجتم"التنمية والتحديث في الفكر االجتماعي العربي 30



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  4 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير9/3/2005يوسف أبو عجيلة الفالح".دراسة ميدانية لقرية بدر"التغير االجتماعي وأثره على املجتمعات الريفية 31

ماجستير2/10/2004عادل الزوام  بحير.م1961/ 1945دور العرب في تأسيس حركة عدم االنحياز : عنوان الرسالة-3232

ماجستير5/10/2004بدرية علي   محمد.م1939إلى 1918األوضاع االقتصادية في طرابلس وبرقة في الفترة ما بين الحربين : عنوان الرسالة-3333

ماجستير18/12/2004موس ى معمر  الريحاني.م430م إلى 192تاريخ النظم الدفاعية في واليات شمال أفريقيا الرومانية : عنوان الرسالة-3434

ماجستير13/01/2005عبد املنعم املدني  علي(.م13/ 8)الربط والقالع والحصون ودورها الجهادي ببالد املغرب العربي من القرن الثاني حتى القرن السابع الهجري 35

36
دراسة تاريخية ألوضاعها اإلدارية واالقتصادية والثقافية والسياسية ( "م1911-1835)مدينة الخمس في العهد العثماني الثاني 

".واالجتماعية
ماجستير23/02/2005علي أحمد  الدوماني

37
-286امليالدي عالقة أوروبا بجزر ومدن ساحل املغرب العربي اإلسالمي خالل القرنين السادس والسابع الهجري، الثاني عشر والثالث عشر 

.م13/ 12/ هـ 484
ماجستير24/03/2205صالح يونس حسن

ماجستير29/06/2005إبراهيم حسين عبد هللا".دراسة تاريخية ألوضاعها اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( "م1911-1835)مدينة زليتن خالل العهد العثماني الثاني 38

ماجستير1/12/2005وفاء بالعيد القائد.م1952-1911الكتابة التاريخية املصرية حول تاريخ ليبيا 39

ماجستير28/01/2006يونس محمد إبراهيم.ق م2280ق م إلى 2780تطور الفكر الديني في مصر الفرعونية خالل عصر الدولة القديمة من 40



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  5 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير28/03/2006مريم العماري بشير(.ق م1350-1367)االتجاه التوحيدي عند أخناتون 41

ماجستير4/4/2006دالل النواري سالمة.م2003-1957الوجود الصهيوني في أفريقيا وآثاره على العالقات العربية األفريقية 42

43
دراسة في الحياة السياسية "م 1031-م 711/ هـ 422-هـ 92أهل الذمة في األندلس منذ الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة األموية 

".واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
ماجستير24/04/2006فتحي املرغني  هدية

ماجستير12/7/2006نجية محمد القماطي.م662-632/ هـ 41-11الحياة االجتماعية والفكرية في صدر اإلسالم وأثرها في بناء املجتمع اإلسالمي  44

ماجستير13/07/2006نعيمة عبد املولى العيساوي ".م661–م 632/ هـ 41-هـ 11دراسة في الظروف واملرتكزات "املجتمع والدولة في صدر اإلسالم في منطقة شبه الجزيرة العربية 45

ماجستير25/07/2006سميرة ميالد عامر فرج".األوضاع السياسية واملنجزات الحضارية( "ق م626-668)اإلمبراطورية اآلشورية في عهد آشور بانيبال 46

ماجستير5/9/2006أسماء مصطفى دبوس.م1900–1702/ هـ 1318-1113سجالت محكمة غريان الشرعية كمصدر للتاريخ االجتماعي واالقتصادي 47

ماجستير10/9/2006محمد علي  مسعود.م من الناحية الدينية واالجتماعية1922–1911دور الكتاتيب والزوايا في حركة الجهاد الليبي في طرابلس الغرب 48

ماجستير13/09/2006مراد أبو عجيلة  القمودي(.م1922-1914)حكومة مصراتة الوطنية وأثرها على حركة الجهاد في ليبيا 49

ماجستير17/12/2006سميرة سالم أحمد عتيق(.م13، 12/ هـ 7، 6)دور املوحدين وبني مزين في جهاد املماليك اإلسبانية في األندلس خالل القرنين 50



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  6 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

51
تماعية الصراع القرطاجي األفريقي من القرن السادس حتى منتصف القرن الثالث قبل امليالد وأثره على الحياة السياسية واالج

.واالقتصادية والدينية في قرطاج
ماجستير14/01/2007.مفتاح محمد البركي

اقية القديمة من عصر االنبعاث السومري إلى نهاية ساللة بابل األولى 52 ماجستير20/02/2007نغم فالح عبد الوهاب.ق م1595النظم االجتماعية في الشرائع العر

ماجستير19/07/2007سعد يونس  يونس.ق م284ق م إلى 146النظم اإلدارية واملالية في والية أفريقيا الرومانية 53

ماجستير28/07/2007مصباح علي  اسمية.ق م46ق م إلى 262إقليم املدن الثالث وعالقته باململكة النوميدية من 54

ماجستير31/07/2007غيث عبد هللا العربي".دراسة في األوضاع السياسية واإلدارية واالقتصادية والثقافية"م 1911–1835مسالتة في العهد العثماني الثاني 55

ماجستير25/11/2007عبد السالم محمد اقويدر(.ق م235-ق م 753)التطور التاريخي للنظم القانونية في الحضارة الرومانية 56

ماجستير9/1/2008أحمد محمود عبد املولى.األتروسكيون في شبه الجزيرة اإليطالية من القرن الثامن حتى نهاية القرن السادس قبل امليالد57

ماجستير18/03/2008سالم الالفي سالم(.م305–284)وآثارها السلبية  واإليجابية على اإلمبراطورية الرومانية فيما بين ( دقلديانوس)إصالحات اإلمبراطور ديوكليتيانوس 58

ماجستير5/4/2008يوسف علي  نعامة(.  ق م2580-2780عصر بناة األهرام )مصر القديمة خالل األسرتين الثالثة والرابعة 59

ماجستير1/6/2008سالم عياد صالح.م40األوضاع السياسية واالقتصادية ململكة نوميديا من منتصف القرن الثالث قبل امليالد حتى عام 60



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  7 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير22/06/2008الهادي حسين الحداد.السابع امليالدي/ التطور السياس ي في بالد املغرب خالل القرن األول الهجري 61

ماجستير30/08/2008عبد العالي علي  انتيشة(.م337-306)اإلمبراطور قسطنطين واملسيحية 62

ماجستير29/04/2009خميس محمد عبدو.ق م665–730النوبة ومصر القديمة إبان حكم األسرة الخامسة والعشرين حوالي 63

دكتوراه17/07/2003عبد النبي جمعة أبو غرارة.                                         النشاط الصليبي على بالد املغرب العربي وأثره على املجتمع املغربي في القرنين التاسع والعاشر الهجريين64

دكتوراه28/12/2008علي حسين نمر". م1731–1551دراسة مقارنة في تاريخ ليبيا الحديث "ابن غلبون وكتابه التذكار 65

دكتوراه1/3/2006املبروك محمد  علي(.                                             م1911-1835)األوضاع االقتصادية والثقافية في الجبل الغربي في العهد العثماني الثاني 66

67
مدراء رفين التربويين و برنامج التربية العملية وعالقته باإلعداد املنهي لطلبة املعاهد العليا إلعداد املعلمين بالجماهيرية من وجهة نظر املش

.املدارس
ماجستير30/06/2004سهام عبد النبي الشيباني

ماجستير24/11/2004نجاة نوري نص ي.ة نظر املعلمينمفاهيم القيم الواردة بكتب القراءة وعالقتها بتعديل سلوك تالميذ الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم األساس ي من وجه68

ماجستير3/1/2005إبراهيم أحمد ميالد.ملعلميندراسة للتعرف على بعض املشكالت التي تواجه املعلمين الجدد بمرحلة التعليم األساس ي بمدينة ترهونة من وجهة نظر ا69

70
لتعليم األساس ي بأمانة دراسة تحليلية ميدانية لبيان طبيعة العالقة بين اإلدارتين في مرحلة ا"اإلدارة املدرسية وعالقتها باإلدارة التعليمية 

".التعليم بشعبية ترهونة مسالتة
ماجستير2/6/2005سالم إبراهيم  الحجاجي



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  8 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/9/2005البشير الهادي القرقوطي.كما يقدرها مديرو مدارس مرحلة التعليم األساس ي( الفيزيقية)دراسة تقويمية لبعض متغيرات البيئة املادية املدرسية 71

ماجستير17/09/2005سعد هدية محمد.نوعية معلم الثانويات التخصصية وتقديرات أدائه من قبل املفتشين التربويين ومديري املدارس72

ماجستير29/09/2005عمران محمد مخلوف".دراسة تحليلية ميدانية"اإلدارة املدرسية ودورها في تشجيع النشاط املدرس ي 73

ماجستير10/12/2005ساملة الزوام ضو.املشكالت اإلدارية واملهنية التي تواجه املشرف التربوي في مرحلة التعليم األساس ي بشعبية ترهونة مسالتة74

ماجستير11/2/2006فتحي محمد العباني.دور التربية العملية في رفع كفاءة أداء املعلمين من وجهة نظر معلمي الثانويات التخصصية بمنطقة النواحي األربع75

ماجستير15/02/2006نجاح هدية  العالقي.دراسة ملعرفة دور املشرف التربوي في التنمية املهنية ملعلمي الثانويات التخصصية من وجهة نظر املعلمين76

ماجستير19/02/2006مراد إبراهيم  الزواوي .ء والنواحي األربعدور املوجه التربوي في تحقيق االحتياجات املهنية ملعلمي التعليم األساس ي بمنطقة النواحي األربع بشعبية تاجورا77

ماجستير20/06/2006مراد إبراهيم  الزواوي .النشاط الزائد للتالميذ وعالقته بالتحصيل الدراس ي وتطبيق برنامج عالجي لخفضه بمدينة ترهونة78

ماجستير23/04/2006عبد السالم عمار النايض.دراسة ملعرفة مدى قيام مدير املدرسة بمهامه اإلدارية والفنية من وجهة نظر املعلمين واملوجهين79

ماجستير4/5/2006زكية محمد عمار.مدى شيوع األخطاء النحوية في الكتابات اإلنشائية لطلبة الصف السابع من التعليم األساس ي بمدينة ترهونة80
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جامعة املرقب

139من (  9 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير27/06/2006سعدة علي خليفة".ةأثر الوسائل السمعية والبصرية على خفض السلوك العدواني لدى طالب الثانويات التخصصية بشعبية ترهونة مسالت81

ماجستير4/7/2006مصطفى سالم  الشعافي.مسالتةفي مرحلة التعليم املتوسط بشعبية ترهونة( الكمبيوتر)آراء املعلمين حول أهمية استخدام تكنولوجيا الحاسب اآللي 82

ماجستير16/07/2006الصادق محمد الصادق.املستوى االقتصادي للمعلم وعالقته بأدائه التعليمي83

ماجستير19/07/2006رمضان سالم  الصكالي.أثر العالقات اإلنسانية على أداء املعلمين وعالقتها بالتحصيل الدراس ي لدى املتعلمين84

ماجستير9/11/2006سناء أبو عجيلة كشكر.تقنين اختبار التفضيل الشخص ي على طالب املرحلة الثانوية بمنطقة ترهونة85

ماجستير14/12/2006آمنة سالم  العماري .الفروق بين الجنسين في بعض مظاهر السلوك االجتماعي في مرحلة الطفولة املبكرة ألطفال الروضة بشعبية املرقب86

87
وق الجمعة دراسة ملعرفة الكفايات األدائية إلعداد وإلقاء الدروس لدى معلمي الصفوف األولى من مرحلة التعليم األساس ي بمنطقة س

.ترهونة
ماجستير16/01/2007عواطف سالم  الجعكي

ماجستير22/02/2007محمد حسن  قدورة"دراسة امبريقية"استراتيجية التخطيط التربوي بين النظرية والتطبيق 88

ماجستير12/4/2007سالمة الشارف خليفة.مستويات قلق االمتحان وعالقتها باضطرابات النوم لدى طلبة جامعة املرقب89

ماجستير3/6/2007نجاة محمد  عبد املانع". بيةدراسة تجري"صعوبات تعلم مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي وتطبيق برنامج إرشادي لعالجها 90
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جامعة املرقب

139من (  10 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

اقتراح برنامج إثرائي لتنميته 91 ماجستير8/9/2007آمنة رمضان خميس".  دراسة تجريبية"مؤشرات النمو اللغوي لدى أطفال الروضة و

ماجستير3/1/2008هناء الهادي  الشويب.معدالت االستعداد املدرس ي لدى تالميذ الصف األول من مرحلة التعليم األساس ي في مدينة ترهونة92

ماجستير1/3/2008أبو بكر جبريل  محمد.الصعوبات التي تواجه تعليم أساسيات اللغة العربية لدى تالميذ التعليم االبتدائي في مدينة أنجامينا93

ماجستير12/11/2008زينب إمحمد  املزوغي.دراسة الحواجز النفسية وعالقتها بالكفاءة االجتماعية لدى طلبة جامعة املرقب94

ماجستير26/07/2009محمد علي الصغير.ية طرابلسالسلوك السيكوباثي وعالقته بالحاجات النفسية الكامنة لدى عينة من نزالء مركز عالج ورعاية وتأهيل املدمنين بشعب95

ماجستير2/11/2009زينب الشارف كريم.تقنين مقياس التكيف االجتماعي96

ماجستير25/07/2012كية أحمد  النعاجي.نة ترهونةالعوامل املؤدية إلى انتشار ظاهرة الغش في امتحان نهاية مرحلة التعليم املتوسط من وجهة نظر الطلبة واملعلمين بمدي97

ماجستير17/09/2012عبد الباسط حسين علي.السمات الشخصية التي يتميز بها الطلبة املتفوقون واملتأخرون دراسيا في الصف األول الثانوي بمدينة بني وليد98

اقع األساليب التدريسية في الجامعة ومبررات استخدامها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس99 دكتوراه20/09/2004جمعة محمد بدر.                        و

دكتوراه25/11/2004محمد مسعود شلوف.مدى فاعلية العالج باملعنى في خفض الضغوط النفسية لدى طالب الجامعة100
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جامعة املرقب

139من (  11 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

دكتوراه8/11/2006الطاهر علي النفاتي.الضعف في القراءة الجهرية لدى بعض تالميذ الشق األول ملرحلة التعليم األساس ي أسبابه وعالجه بشعبية الزاوية101

ماجستير5/8/2002أحمد محمد السائح.أسبابه، نتائجه وعالجه: تصحر منطقة مراعي ترهونة الشبه صحراوية102

ماجستير25/12/2004الشارف محمد الشارف.التصحر وأثره على البيئة واإلنسان في جنوب غريان103

ماجستير2/1/2005عدنان الهاشمي الصول .لتغيرات الحضرية والتنمية الريفية ملنطقة القره بوللي104

ماجستير31/01/2005عصام عبد السالم البركي.التقييم الكمي والنوعي للموارد املائية في منطقة ترهونة ومدى مواكبتها لالحتياجات البشرية105

ماجستير3/3/2005عبد السالم أحمد املزيود.األنشطة الزراعية والرعوية وتأثيرها على الحياة االقتصادية في منطقة سيدي الصيد ترهونة106

ماجستير29/03/2005خالد محمد علي غومة".دراسة تحليلية خرائطية"التحليل املكاني لسكان منطقة تاجوراء 107

ماجستير10/4/2005محمد خليفة علي مفتاح.تطرفات الطقس ومؤثراتها على حوادث املرور بمنطقة قصر بن غشير108

ماجستير30/04/2005خالد عبد هللا الزغداني.عالقة النمو السكاني باملوارد املائية في منطقة ترهونة109

ماجستير28/05/2005املختار أحمد غيث.النمو الحضري ملدينة ترهونة وانعكاساته على البيئة املحلية110
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139من (  12 )الصفحة 
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

افيا ملدينة بني وليد للفترة 111 افيا وديموغر ماجستير8/7/2005ضو أحمد الشندولي.م2003-1973التغيرات السكانية جغر

ماجستير30/07/2005محمد الهادي زارعي(.منطقة الجريد، نفزاوة، رجيم معتوق نموذجا)استغالل املوارد الطبيعية والتصحر في الجنوب الغربي التونس ي 112

اقع استعماالت األراض ي 113 ماجستير15/09/2005أبو عائشة الهمالي الفرجان".بلةالق-القصيعة-دراسة تطبيقية على منطقة الداوون"اإلنتاج الزراعي والرعوي ملنطقة ترهونة من و

ماجستير29/09/2005أبو بكر علي علي".دراسة تطبيقية على املنطقة املمتدة من وادي الخروع إلى وادي الرمل"أنظمة استخدام األرض في مقدمة الجبل الغربي 114

ماجستير12/12/2005مصطفى غيث حسن.األهمية االقتصادية للساحل وانعكاساتها على مدينة مصراتة115

افية املدن"تخطيط املدينة اإلسالمية من عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وحتى الوقت الحاضر 116 ماجستير13/12/2005فاطمة حسن احمودة األحول ".دراسة في جغر

ماجستير19/12/2005عثمان عمر محمد.التحليل املكاني ملشكلة النفايات الصلبة في مدينة بني وليد117

افية املدن"تحليل مكاني الستخدامات األرض الحضرية في مدينة بني وليد 118 ماجستير1/2/2006أبو القاسم محمد القاض ي".دراسة في جغر

ماجستير5/2/2006عبد الرزاق علي الحاتمي.النشاط البشري وعالقته بالوضع املائي في منطقة القره بوللي119

افية تحليلية"اشميخ وتينيناي العوامل الطبيعية والبشرية واالقتصادية 120 ماجستير24/05/2006ميالد محمد البرغوثي".دراسة جغر
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

افيا الط"التباين املكاني ألمراض الكلى واملسالك البولية بين شعبيتي بني وليد ومصراتة 121 ماجستير8/7/2006سليمان بو شناق علي".بيةدراسة مقارنة في الجغر

ماجستير22/07/2006مفتاح محمد الشفتري .الزراعة وأثرها على الحياة االقتصادية في منطقة الخضراء ترهونة122

آفاق توسعها للفترة : التوزيع املكاني للصناعات بشعبية بني وليد123 ماجستير15/02/2007قمرة علي الطاهر.م2003–1950مجاالتها و

ماجستير10/9/2007خديجة عبد السالم الغيطة.حركة النقل على شبكة الطرق ملدينة بني وليد ومجاوراتها124

افية واالجتماعية واالقتصادية : الهجرة من مدينة ترهونة وإليها125 ماجستير12/12/2007مفيدة علي عبد العالآثارها الديموغر

ماجستير3/8/2008عبد املجيد فرج األصفر.األنشطة الزراعية والرعوية وتأثيرها على الحياة االقتصادية في منطقة قصر األخيار126

ماجستير28/08/2008سمية علي عقيل.     التوزيع املكاني للخدمات الصحية بمنطقة ترهونة127

ماجستير20/07/2009مريم سالم  الكانوني.نشأتها، تطورها، تخطيطها: مدينة ترهونة128

افية املدن( "م2002-1993)التطور العمراني والسكاني بحي أبي سليم خالل الفترة 129 دكتوراه23/01/2006محمد سليمان مفتاح".      دراسة في جغر

ماجستير13/07/2004إمبارك محمد منصور .منهج أبي السعود في تفسيره130
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

131
من مقدمة في " ]دراسة وتحقيق"هـ 1072الدر الثمين واملورد املعين، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد الفاس ي املشهور بميارة  املتوفى سنة 

[.مبادئ التصوف إلى آخر الكتاب
ماجستير8/9/2004جمال محمد  سويس ي

ماجستير12/10/2004أحمد عبد القادر املريمي".دراسة وتحقيق"شرح الخرش ي على مختصر خليل، من أول الكتاب حتى نهاية باب الطهارة 132

133
دراسة "ـ من أول الكتاب حتى آخر كتاب الجنائز (ه745ت )كتاب املجرد من مسند اإلمام الشافعي ألبي سعيد سنجر عبد هللا الجاولي 

". وتحقيق
ماجستير14/10/2004عمار مفتاح  البصير

134
هـ على مذهب اإلمام مالك من باب الحوالة حتى 1232شرح املجموع الفقهي ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد األمير املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"نهاية الكتاب 
ماجستير2/12/2004حسن اجنان النقراط

ماجستير28/03/2005أحمد عبد الرحمن لطفي".دراسة وتحقيق( "ه393ت )قوت النفس في معرفة األركان الخمس ألبي الليث السمرقندي : 135

ماجستير28/03/2005عبد الرحيم محمد علي".دراسة وتحقيق"كتاب تنقيح الفصول في علم األصول للقرافي 136

ماجستير31/03/2005عبد السالم مسعود  قويدر.دراسة وتحقيق باب الحج والعمرة من مختصر ابن عرفة137

ماجستير9/4/2005نصر عمر عطية.تحقيق ودراسة بابي الجهاد والنكاح من املختصر الفقهي البن عرفة138

139
ملتوفى شهور بميارة  االدر الثمين واملورد املعين في شرح املرشد املعين على الضروري من علوم الدين، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد املالكي امل

".دراسة وتحقيق"هـ، الجزء األول باب العقيدة 1072سنة 
ماجستير19/05/2005رمضان إنبية أبو عبد هللا

ماجستير18/07/2005حمد عمران  الشديدي.ـ دراسة وتحقيق من الجزء األول إلى باب ما يقوم به الرجل إذا عطس في الصالة(ه364ت )الصراط املستقيم البن السني 140
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير19/07/2005الصادق إحبيل الراقوبي".دراسة وتحقيق( "من سورة مريم حتى سورة األنبياء(  )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 141

142
ت )بشرح أبي محمد عبد اللطيف املسبح املرادس ي ( ه953ت )شرح عمدة البيان ملعرفة فروض األعيان ألبي زيد عبد الرحمن األخضري : 

".دراسة وتحقيق( "هـ980
ماجستير24/07/2005يوسف الفرجاني املرغني

143
باب القضاء وما يتعلق به إلى فصل في مسائل: هـ الجزء األول 1072اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام ملؤلفه ميارة الفاس ي املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"من الشهادات 
ماجستير26/07/2005على أحمد مهارة

ماجستير7/9/2005نجيب علي رحيل".دراسة وتحقيق( "تفسير سور الصافات، ص، الزمر( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 144

ماجستير21/09/2005سعيد الساعدي عبد هللا".دراسة وتحقيق( "تفسير سورتي األنفال والتوبة( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 145

ماجستير2/10/2005الفيتوري محمد  الزياني.وفي الشاذليتخريج أحاديث كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف املن146

147
كتاب الغصب إلى دراسة وتحقيق من"تهذيب مسائل املدونة واملختلطة ألبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي، الجزآن السادس والسابع 

".كتاب الديات
ماجستير3/10/2005حميد مفتاح  بسيبسو

ماجستير12/11/2005جمعة عمر العباني.ما يقول ملن يقدم من حج إلى آخر الكتاب: دراسة وتحقيق الجزء الثالث من باب( هـ364ت )الصراط املستقيم البن السني 148

ماجستير11/6/2005عاطف سعيد عبد الغفور ". دراسة وتحقيق"ـ من أول كتاب الزكاة حتى آخر كتاب النشوز (ه745ت )املجرد من املسند ألبي سعيد الجاولي 149

ماجستير26/12/2005صالح مفتاح شالبي".دراسة وتحقيق( "هـ1209ت )محمد بن الطالب بن سودة التاودي املري الفاس ي : شرح المية الزقاق في األقضية والشهادات، تأليف150
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ماجستير29/12/2005جعفر سعيد البركي".دراسة وتحقيق"هـ من باب النكاح إلى نهاية باب الصلح 1232شرح املجموع الفقهي، ألبي عبد هللا محمد بن محمد األمير املتوفى سنة 151

152
من باب الدماء ( هـ939ت )تحقيق املباني وتحرير املعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلي بن محمد بن محمد بن خلف املنوفي 

".دراسة وتحقيق"والحدود حتى نهاية الكتاب 
ماجستير2/1/2006خالد إبراهيم  الخازمي

ماجستير4/1/2006أحمد عبد العاطي جاد.تصريف آيات الجهاد في القرآن الكريم من خالل سورتي النساء واألنفال153

154
ب بامن أول الكتاب حتى ( ه600ت )ش ي تاأحمد بن إسماعيل التمر: ليفتأ، (ه189ت )شرح الجامع الصغير ملحمد بن الحسن الشيباني 

"دراسة وتحقيق"ما يفسد الصالة وما ال يفسد 
ماجستير7/1/2006محمد املختار صالح

155
توفى شهور بميارة املالدر الثمين واملورد املعين في شرح املرشد املعين على الضروري من علوم الدين، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد املالكي امل

".دراسة وتحقيق"الجزء الثاني باب الطهارة . هـ1072سنة 
ماجستير8/1/2006جمعة مسعود زايد

156
دراسة "هـ، 1066شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ألبي اإلرشاد علي زين العابدين بن محمد بن عبد الرحمن األجهوري املتوفى سنة 

". وتحقيق أبواب الحج والعمرة، والضحايا، والجهاد، واأليمان والنذور، والنكاح، والطالق، والرجعة
ماجستير16/1/2006عبد العزيز عبد املولى علي

ماجستير13/02/2006أيمن محمد عبد القادر". دراسة وتحقيق"الجزء الثالث من أول كتاب الطالق حتى آخر الكتاب ( هـ745ت )الجاولياملجرد من املسند ألبي سعيد 157

ماجستير15/02/2006أحمد عبد السالم ابشيش"دراسة وتحقيق"ب الصوم باب صالة الجنازة وبا( ه1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل، لعلي بن أبي بكر الحضيري 158

ماجستير28/02/2006رمضان عبد السالم  سحبانة".دراسة وتحقيق الجزء الثاني( "هـ973ت )الفتح املبين لشرح األربعين النووية البن حجر الهيتمي 159

160
دراسة ( "تفسير سور الفرقان، والشعراء، والنمل( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 

".وتحقيق
ماجستير8/3/2006عمران الهادي أبو راوي 
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161
ن مصطفى القسم الثالث من كتاب الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية من كتاب الغصب إلى آخر الكتاب للشيخ محمد كامل ب

".دراسة وتحقيق(  "هـ1317ت )الطرابلس ي 
ماجستير13/05/2006محمد مصباح البرغوثي

ماجستير7/6/2006أحمد عبد هللا الفقهي".دراسة وتحقيق( "تفسير سورتي يونس وهود( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 162

163
، من أول ( هـ1317ت )القسم الثاني من كتاب الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية للشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلس ي 

".دراسة وتحقيق"كتاب القضاء إلى آخر كتاب الحجر 
ماجستير15/06/2006البشير ميالد السريتي

ماجستير3/7/2006مصطفى محمد املعمري .    الصدق والكذب وأثرهما في اإلنسان من الكتاب والسنة164

165
من أول املخطوط ( ه899ت )تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني، ألبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي 

".دراسة وتحقيق"إلى باب حذف الياء في القرآن الكريم 
ماجستير20/06/2006محمد سالم حرشة

166
اقيت الصالة إلى آخر باب اإلمامة (ه1066ت )شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن محمد األجهوري  ، الجزء الثاني من باب مو

".دراسة وتحقيق"
ماجستير4/9/2006علي جبريل  سعيد

167
من أول باب الصالة إلى نهاية ( هـ600ت )، شرح أحمد بن إسماعيل التمرتاش ي (هـ189ت )شرح الجامع الصغير ملحمد بن الحسن الشيباني 

".دراسة وتحقيق"أحكام املساجد 
ماجستير8/10/2006املهدي عبد السالم الشريف

168
هـ، من أول الكتاب إلى صالة 1232القسم األول من كتاب شرح املجموع الفقهي ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن محمد األمير املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"الجمعة 
ماجستير18/10/2006عبد هللا محمد الجربي

ماجستير29/10/2006منصور الهادي نعامة".                  دراسة موضوعية آليات التقوى في القرآن الكريم"التقوى في القرآن الكريم 169

170
توفى شهور بميارة املالدر الثمين واملورد املعين في شرح املرشد املعين على الضروري من علوم الدين ألبي عبد هللا محمد بن أحمد املالكي امل

".دراسة وتحقيق"الجزء الخامس كتاب الزكاة والصوم والحج . هـ1072سنة 
ماجستير6/11/2006أحمد عمر العائب
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171
ة دراس"هـ ، الجزء الثالث باب البيوع وما شاكلها إلى فصل في السلم 1072اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام مليارة الفاس ي املتوفى سنة 

".وتحقيق
ماجستير9/11/2006عبد الرزاق بلعيد الغزيوي 

172
ملنوفي الشاذلي تحقيق املباني وتحرير املعاني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شرح اإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف ا

".دراسة وتحقيقا"من بداية باب الصوم إلى نهاية باب األيمان والنذور ( هـ939ت )
ماجستير3/1/2007عبد الفتاح املبروك الكاسح

ماجستير8/1/2007حمزة هدية  أبو قرين".ة وتحقيقدراس"التوضيح في شرح التنقيح ألبي العباس أحمد حلولو املالكي من أول الكتاب إلى نهاية الباب الخامس في النواهي 173

ماجستير4/7/2007مجدي عياد  أبو غرارة".دراسة وتحقيق من الجزء الثالث"ـ (ه364ت )الصراط املستقيم البن السني 174

ماجستير4/22/2007محمد منصور  منصور .  دراسة وتحقيق باب الصيد والذبائح واألضحية واأليمان والنذور من مختصر ابن عرفة الفقهي175

176
هـ، من باب الصيام حتى زكاة 1066شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ألبي اإلرشاد علي بن محمد بن عبد الرحمن األجهوري املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"املاشية 
ماجستير6/14/2007إسماعيل مفتاح  مفتاح

ماجستير7/24/2007علي عبد املولى الشائبي.أحكام اليتيم في الشريعة اإلسالمية177

178
توفى شهور بميارة املالدر الثمين واملورد املعين في شرح املرشد املعين على الضروري من علوم الدين ألبي عبد هللا محمد بن أحمد املالكي امل

".دراسة وتحقيق من باب الوتر إلى باب إذا بطلت صالة اإلمام بطلت صالة املأموم"الجزء الرابع ( هـ1072سنة 
ماجستير9/10/2007أبو عجيلة رجب الشائبي

179
من أول كتاب النكاح األول إلى ( ه544ت )التنبيهات املستنبطة في شرح مشكالت املدونة واملختلطة للقاض ي عياض بن موس ى اليحصبي 

".دراسة وتحقيق"نهاية كتاب الوالء واملواريث 
ماجستير10/2/2007عثمان عبد هللا  الغرياني

ماجستير10/30/2007الحسين إمحمد أبو قنيدة".دراسة وتحقيق( "تفسير سور األحزاب، سبأ، فاطر، يس( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 180
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181
هـ الجزء الثاني من 1072اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام ألبي عبد هللا محمد بن أحمد املالكي املشهور بميارة الفاس ي املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"باب الرهن وما يتعلق به إلى باب النكاح وما يتعلق به 
ماجستيرعبد املنعم شعبان  الجبيو

ماجستير11/15/2007بو عالم بن قرمال".                  دراسة مقارنة"حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون 182

183
هـ القسم الثاني من صالة الجمعة إلى باب النكاح 1232شرح املجموع الفقهي ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد األمير املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير12/3/2007خليفة أحمد العربي

184
دراسة "من فصل صالة الجماعة حتى فصل صالة االستسقاء ( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل، لعلي بن أبي بكر الحضيري 

".وتحقيق
ماجستير12/5/2007خليفة املبروك عبد هللا

ماجستير1/24/2008محمد شهوب  سعيدة.منهج الشريعة اإلسالمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب185

ماجستير1/29/2008موس ى حسن ضو".دراسة وتحقيق( "تفسير سور الحج، املؤمنون، النور ( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 186

ماجستير2/9/2008أشرف محمد  سالم".دراسة وتحقيق"الجزء األول املقدمة والحديثان األول والثاني ( ه973ت )الفتح املبين بشرح األربعين البن حجر الهيتمي 187

188
من أول كتاب الشركة إلى نهاية ( ه544ت )التنبيهات املستنبطة في شرح مشكالت املدونة واملختلطة للقاض ي عياض بن موس ى اليحصبي 

".دراسة وتحقيق"كتاب الجنايات 
ماجستير2/23/2008محمد أحمد  الغرياني

189
من أول كتاب الزكاة حتى كتاب الحج ( هـ600ت )شرح الجامع الصغير ملحمد بن الحسن الشيباني، شرح أحمد بن إسماعيل التمرتاش ي 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير2/26/2008علي ميالد املزوغي

190
من كتاب الوضوء والطهارة إلى ( ه544ت )التنبيهات املستنبطة في شرح مشكالت املدونة واملختلطة للقاض ي عياض بن موس ى اليحصبي 

".دراسة وتحقيق"نهاية كتاب الحج 
ماجستيرعبد العظيم إبراهيم  طبطابة
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ماجستير6/17/2008إمحمد سالم الجروش ي".                  دراسة مقارنة"الربا بين الشريعة والقانون 191

ماجستير7/13/2008مبروكة الراضية زين العابدين".دراسة وتحقيق(  "هـ508-هـ 418)كتاب التمهيد لقواعد التوحيد البن املعين السني 192

193
هـ الجزء الرابع من باب الكراء 1072اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام ألبي عبد هللا محمد بن أحمد املالكي املشهور بميارة املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"وما يتصل به إلى باب الرشد واألوصياء واإلقرار والدين والفلس 
ماجستير7/26/2008يونس إبراهيم  ميالد

194
من أول كتاب السلم إلى نهاية ( ه544ت )التنبيهات املستنبطة في شرح مشكالت املدونة واملختلطة للقاض ي عياض بن موس ى اليحصبي 

".دراسة وتحقيق"كتاب كراء الدور واألرضين 
ماجستير8/12/2008عز الدين عبد هللا  أبو سعد

195
يوسف عليه السالم، : تفسير سور )هـ، 963رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي الطرابلس ي املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق( "الرعد، إبراهيم عليه السالم
ماجستير10/14/2008أبو بكر إبراهيم الصراري 

ماجستير10/16/2008يونس الفيتوري مفتاح".دراسة وتحقيق( "تفسير سورة األعراف( )هـ963ت )رياض األزهار وكنز األسرار ملؤلفه أبي عبد هللا محمد بن علي الخروبي 196

ماجستير10/26/2008أبو زيد إمحمد البرشني.العالج بالرقية الشرعية من السحر واملس في ضوء الكتاب والسنة197

ماجستير12/3/2008ميالد علي املزوغي.التصوف اإلسالمي الجامع بين الشريعة والحقيقة198

ماجستير6/14/2009محمد املجدوب حسين".دراسة مقارنة"نفقة عالج الزوجة بين الشريعة والقانون 199

200
هـ، الجزء الثاني 1066شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ألبي اإلرشاد علي زين العابدين بن محمد بن عبد الرحمن األجهوري املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"من باب جامع الصالة إلى آخر باب الصالة 
ماجستير8/5/2009عبد الناصر عمران يحيى



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  21 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

دكتوراه2/1/2006أحمد حسين  سالم.  أحكام التعجيل والتأجيل في الفقه اإلسالمي201

ماجستير10/2/2003فتحي علي  ملوق ".دراسة ميدانية بمدينة جنزور "اإلسراف في نفقات الزواج وأثره في تكوين األسرة 202

ماجستير5/12/2004مختار محمد سالم".دراسة ميدانية ملصنع الحديد والصلب بمصراتة"التنظيم االجتماعي للمصنع الحديث 203

ماجستير2003/2004أسامة جمعة العجمي".دراسة ميدانية للنفايات املنزلية بمدينة طرابلس"دور األسرة في التلوث البيئي 204

ماجستير2/21/2006جمعة عمر محمد".بحث سوسيوأنثروبولوجي في عادات وتقاليد الزواج بالداوون"التاريخ االجتماعي لترهونة 205

ماجستير5/29/2006محمد عمر  معيتيق".دراسة ميدانية بمدينة ترهونة"اتجاهات الشباب نحو عمل املرأة ومكانتها في املجتمع 206

ماجستير6/24/2006مصطفى خليفة إبراهيم".نة ترهونةدراسة اجتماعية ميدانية عن األمهات العامالت بمهنة التدريس بمدي"أثر الدور الوظيفي على الدور التربوي للمرأة العاملة 207

ماجستير12/17/2006عبد الرحمن علي الذيب".دراسة تحليلية النعكاسات العوملة على سيادة الدولة ودورها ووظيفتها"مستقبل الدولة في ظل العوملة 208

ماجستير1/11/2007معطي محمد سويس ي".دراسة تطبيقية بمدينة ترهونة"التعليم الجامعي والتنمية في املجتمع الليبي 209

ماجستير2/26/2007عبد الرؤوف عبد السالم  املريض".  دراسة تطبيقية بمدينة ترهونة"أثر التغير االجتماعي على األسرة بنائيا ووظيفيا 210
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ماجستير3/7/2007إمحمد محمد  املعرفي".دراسة سوسيو أنثروبولوجية للزوايا الصوفية بمنطقة ترهونة"الدور االجتماعي للطرق الصوفية 211

ماجستير9/8/2007سامية املبروك  بيوض".   الجديدةدراسة ميدانية للنزالء املحكومين في مؤسسة اإلصالح والتأهيل"التغير االجتماعي والجريمة باملجتمع العربي الليبي 212

ماجستير5/20/2012ربيعة مسعود عبد السالم.املشاكل التي يواجهها طالب املدارس الثانوية في تعلم املصطلحات اإلنجليزية213

ماجستير3/10/2013هناء عبد السالم العيساوي ((.البحار العجوز ))الرمزية الدينية في ملحمة كولردج 214

ماجستير9/7/2004نورية سعد سالم.الصورة الفنية في شعر العميان بشار بن برد واألعمى التطيلي أنموذجا215

ماجستير4/5/2005أحمد مفتاح الذيب(.البحتري وابن زيدون )املوازنة بين البحتريين 216

ماجستير6/19/2005يوسف مفتاح حسين".دراسة وصفية تحليلية( "ه550–212)الوصف في الشعر العربي الصقلي من الفتح حتى حكم النورماند 217

ماجستير6/30/2005حياة حسين  السوداني".سكينة بنت الحسين أنموذجا"املرأة العربية الناقدة في العصر األموي 218

219
يخ عبد الرحمن دراسة وتحقيق القسم الثاني البيان والبديع من كتاب حلية اللب املصون بشرح الجوهر املكنون في الثالثة فنون للش

.األخضري، شرح الشيخ أحمد عبد املنعم الدمنهوري املصري 
ماجستير7/15/2005نجم الدين مفتاح أبو خشيم

ماجستير7/23/2005وداد املبروك أبو كليش.أسلوب التقديم والتأخير بين اإلمام عبد القاهر الجرجاني والخطيب القزويني220
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ماجستير7/24/2005فتحية محمد صقرحياته وجهوده في فن املوشحات: ابن سناء املالك221

222
من باب الفصل والوصل إلى : هـ، الجزء الثاني471دالئل اإلعجاز، تأليف الشيخ أبي بكر عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"نهاية الكتاب 
ماجستير9/3/2005عادل علي  الجربي

223
من أول الكتاب إلى باب : هـ، الجزء األول 471دالئل اإلعجاز، تأليف الشيخ أبي بكر عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"الفصل والوصل 
ماجستير9/6/2005عبد السالم محمد  الجربي

ماجستير11/17/2005طالب محمد ثابت".دراسة وصفية تحليلية"م1969–1911الغربة والحنين في الشعر الليبي الحديث من عام 224

ماجستير12/15/2005إبراهيم أحمد أبو غالية(.الكتابة والشعر)أبو هالل العسكري ومنهجه البالغي والنقدي في كتابه الصناعتين 225

ماجستير5/15/2006أم كلثوم محمد عبد املانع".دراسة تحليلية وصفية"لغة الشعر عند عبد املولى البغدادي 226

ماجستير6/14/2006أحمد حسين الذئب.التجربة الشعرية وظواهرها الفنية في شعر محمد الفيتوري227

ماجستير9/3/2006ديالة محمود عبد اللطيف".دراسة صوتية تحليلية"الفاصلة القرآنية وأثرها في السياق 228

ماجستير3/17/2007سعد سالم الزغداني.مظاهر التجديد في الصورة األدبية عند شعراء البديع في العصر العباس ي229

ماجستير11/7/2007سالم عثمان  خليفة.  م1951–1911الشعر السياس ي في ليبيا أثناء االحتالل اإليطالي واإلدارة البريطانية 230
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231
هـ على شرح الجوهر املكنون للشيخ عبد الرحمن األخضري 1192حلية اللب املصون ألحمد عبد املنعم الدمنهوري املصري املتوفى سنة 

".القسم األول علم املعاني: دراسة وتحقيق"هـ 983الجزائري املتوفى سنة 
ماجستير4/26/2008نصر مفتاح موس ى

232
صفية دراسة و "القيم الدينية واألخالقية عند الشعراء منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى نهاية املنتصف األول من القرن العشرين

".تحليلية
ماجستير5/13/2008عفاف محمد الخراز

ماجستير7/28/2008حنان مراجع الفزاني(.عصر الطوائف)تأثير رجال الدولة على حركة الشعر في األندلس 233

ماجستير10/9/2008تبرة الدوكالي عبد الحميد.بناء القصيدة في شعر أحمد رفيق املهدوي 234

ماجستير7/13/2009عائشة الفرجاني  بارود.الوصف البحري في الشعر األندلس ي من عصر الطوائف إلى نهاية عصر املوحدين235

236
دراسة نقدية تحليلية في ضوء نظرية "م 2000م حتى نهاية عام 1958أدب الرحالت في استطالعات مجلة العربي منذ صدورها في ديسمبر 

".   األجناس األدبية ونظرية األدب
دكتوراه11/1/2006علي أحمد عبد الحميد

ماجستير3/17/2005معتوق مفتاح أبو حلفاية.األخفش األوسط، منهجه وآراؤه النحوية من خالل كتابه معاني القرآن237

ماجستير7/21/2005ثريا عيس ى النكاع(.هـ761ت )املسائل الخالفية النحوية بين ابن هشام األنصاري والزمخشري في مغني اللبيب البن هشام 238

ماجستير7/28/2005علي عبد العزيزعيساوي .الجملة في التراث النحوي العربي بين املفهوم واملصطلح239

ماجستير11/13/2005سليم سالم الشريف.أثر القضايا الصرفية على املعجم العربي240
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ماجستير3/20/2006العجيلي يحيى يحيى.منهج أبي زرعة وآراؤه النحوية والصرفية في كتابه حجة القراءات241

ماجستير3/27/2006عبد العظيم علي الواعر(.هـ370ت )التعليل اإلعرابي لوجوه القراءات في مختصر الشواذ البن خالويه 242

ماجستير6/7/2006زينب الصغير محمد.الداللة الصوتية في اللغة العربية وأثرها في فهم النص243

ماجستير7/15/2006عبد الرحيم صالح الشكري ".دراسة وصفية تحليلية( "هـ356ت )الدرس الداللي في كتاب األمالي ألبي علي القالي 244

ماجستير7/17/2006سالم إبراهيم العكرمي".دراسة وصفية تحليلية في املنهج وطريقة العرض"كتب النحو في الشق الثاني من مرحلة التعليم األساس ي 245

ماجستير10/5/2006سالم عمران إمحمد".دراسة وصفية تحليلية"صيغ األفعال واملصادر واملشتقات ودالالتها في ديوان طرفة بن العبد 246

ماجستير11/30/2006وفاء موس ى زايد".دراسة تطبيقية( "هـ754ت )التوجيه النحوي للقراءات في البحر املحيط ألبي حيان محمد بن يوسف 247

ماجستير3/28/2007آمال غيث النواري ".دراسة تطبيقية لسورة البقرة"النحو وأثره في دراسة وجوه اإلعجاز القرآني 248

ماجستير7/26/2007رنا رجاء صالح.بناء الجملة في األمثال العربية من خالل كتاب مجمع األمثال للميداني249

ماجستير1/10/2008املبروك يحيى يحيى.الزجاج ومنهجه في اإلعراب وتوجيه القراءات في معاني القرآن250
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ماجستير2/21/2008علي الكيالني املاعزي .احتجاج الزمخشري بالقراءات في تفسير الكشاف251

ماجستير5/6/2008عبد الرحمن حسين الهمالي.الظواهر الصوتية في قراءة حمزة رض ي هللا عنه252

ماجستير7/3/2008علي محمد الزائدي.منهج ابن درستويه في كتابه تصحيح الفصيح واستدراكاته اللغوية على ثعلب في كتابه الفصيح253

ماجستير7/10/2008أحمد علي الشيباني.العكبري ومنهجه في اإلعراب وتوجيه القراءات في التبيان254

ماجستير7/21/2008نوال محمد محمد.قطرب وآراؤه النحوية255

ماجستير7/26/2008ريما أحمد أحمد".دراسة نحوية تطبيقية"توجيه القراءات القرآنية في سورة آل عمران 256

ماجستير11/8/2008عز الدين سلطان عمار.ألفاظ اإلنسان وما يتعلق به في معجم لسان العرب البن منظور في ضوء نظرية الحقول الداللية257

ماجستير12/22/2008عطية محمد الهمالي.أبنية األفعال ودالالتها في تصحيح الفصيح البن درستويه258

ماجستير1/22/2009نصر الدين علي هدية.املستويات اللغوية في معجم البارع في اللغة ألبي علي القالي259

ماجستير5/26/2009عبد املجيد عبد املولى علي.خصائص التركيب في ديوان رياحين للشاعر محمد عبد هللا معيتيق260
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ماجستير7/14/2009فرج محمد يوسف".دراسة لغوية صرفية داللية"املعجم العربي بين اإليفاء والقصور في مواجهة التدفق املعرفي، نظرة مستقبلية 261

ماجستير7/28/2009مبروكة خليفة الدرهوبي.األصول السماعية عند ابن مالك في كتابه شرح التسهيل وشرح الكافية الشافية262

ماجستير7/29/2009أحمد محمد الخازمي".دراسة صرفية نحوية( "هـ546ت )توجيه القراءات الشاذة في كتاب املحرر الوجيز البن عطية األندلس ي 263

ماجستير12/17/2009محمد أحمد سليمان".دراسة نحوية إحصائية"ألفاظ العموم والخصوص في القرآن الكريم 264

ماجستير1/21/2010علي املبروك  الحمدي.عوامله وداللته: الزمن في اللغة العربية265

266
م 1948-هـ 1368وفى سنة املقصد املحمود على تحفة املودود نظم املقصور واملمدود، للعالم املوريتاني محمد عبد هللا القنوني البتلميتي املت

".دراسة وتحقيقا"
ماجستير5/30/2010العيادي شويشين اشتيوي 

ماجستير7/17/2006محمد الفيتوري خلف هللا".دراسة تحليلية"اإلفادة من األنترنت باملراكز البحثية باملكتب الوطني للبحث والتطوير 267

ماجستير3/8/2007حسين محمد الطرشاني".دراسة وصفية تحليلية"خدمات املكتبة القومية املركزية وعالقتها برضا املستفيدين 268

269
دراسة نظرية "تة مدى مساهمة اإلدارة املدرسية في تفعيل دور املكتبات املدرسية في مرحلة الثانويات التخصصية بشعبية ترهونة مسال

".ميدانية
ماجستير12/4/2008ثريا ناجي الحمروني

ماجستير1/18/2010زيدان مفتاح الغبيني".دراسة استكشافية"مراكز املعلومات الصحفية في الجماهيرية الحاجة والطموح 270
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ماجستير6/19/2010كمال علي النعيري ".دراسة وصفية تحليلية"خدمات املعلومات في مكتبات الكليات العسكرية بالجماهيرية العظمى 271

ماجستير6/26/2010رضا جبران بشينة".دراسة تطبيقية"بناء وتنمية مجموعات مكتبة الدعوة اإلسالمية العاملية 272

ماجستير3/18/2004إبراهيم سالم  نويجي".دراسة أثرية تاريخية"م 1711–1551املساجد اإلسالمية في املدينة القديمة بطرابلس في العهد العثماني األول 273

ماجستير5/31/2007جمال أحمد املوبر".دراسة أثرية"م 1911–1551املدارس الدينية بمدينة طرابلس في العصر العثماني 274

ماجستير11/5/2007حنان محمد علي نافع.م في ليبيا1911–1551العناصر الزخرفية املعمارية بمدينة طرابلس خالل العصر العثماني 275

ماجستير5/15/2008محمد مصطفى الخازمي.م1911–1551املآذن الليبية في العصر العثماني من سنة : عنوان الرسالة-276276

ماجستير6/3/2008فتحية سليمان الصديق".دراسة آثارية فنية"م 1911–1551فنون القاشاني باملساجــــــــــد اإلسالمـــــــية في طرابلس الغــــــــــرب 277

ماجستير7/5/2008فوزية الزرقاني الورفلي.وسائل ووحدات اإلدارة في العمارة اإلسالمية278

ماجستير8/5/2008إلهام إبراهيم القرقني".دراسة أثـــــــــــــــــــــــرية تحليلية توثيقية مقارنة"الحمامات اإلســــالمية في مدينتي طرابلــــــــــــــــــــــس الغـــــــرب وتونس 279

ماجستير5/5/2009أبو راوي مصطفى املرخية.أثر التجوية في مواد بناء مدينة طرابلس القديمة280
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ماجستير7/6/2009سناء خضر أبو نقيرة."دراسة آثارية تحليلية توثيقية مقارنة"محاريب مساجد مدينة طرابلس القديمة في العهدين العثماني األول والقرمانلي 281

ماجستير10/12/2009عبد الحميد ناجي مركوب".دراسة أثرية معمارية لعمارة ليبيا املحلية"أثر املناخ على عمارة ليبيا اإلسالمية 282

ماجستير8/4/2010علي ميالد الجميل".دراسة أثرية معمارية( "1835–1711)البيوت العربية اإلسالمية باملدينة القديمة طرابلس خالل العهد القرمانلي 283

ماجستير1/29/2005مصطفى علي  نامو.دراسة أثرية ألرضيات الفسيفساء ضمن دارات مختارة من منطقة شمال غرب ليبيا284

ماجستير12/31/2005حميدة محمد اكتيبي".دراسة أثرية تاريخية( "م305–م .ق47)في مدينة لبدة الكبرى خالل العصر الروماني ( الزراعية والتجارية)املنشآت االقتصادية 285

ماجستير3/23/2006معمر محمد عباد.منهجية حفظ وعرض القطع األثرية في املتاحف الليبية286

ماجستير12/27/2006مصطفى عثمان الحوات.في منطقة املدن الثالث من القرن الثاني حتى القرن السادس امليالديCATACOMBS-كتاكومبس–السراديب املسيحية 287

ماجستير7/10/2007عباس رجب عباد".ندراسة أثرية مقارنة مع فيالت رومانية في إقليم تربوليتانيا من القرن األول إلى القرن الرابع امليالديي"فيال سيلين 288

ماجستير12/23/2008علي بشير الهدار".دراسة تاريخية أثرية"م . ق96–356مدينة اإلسكندرية في عهد اإلسكندر األكبر وخلفائه وعالقتها باملدن الخمس الليبية  289

ماجستير7/6/2009مصباح فرج كمبة".دراسة أثرية مسحية"منظومات املياه والزراعة في منطقة وادي العمود بين القرنين األول والخامس امليالديين 290



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  30 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

.م525–م .ق850الحياة الدينية عند السبئيين والحميريين وتأثرها بالحياة السياسية واالقتصادية في اليمن 291
عبد السالم عبد الحميد أبو 

القاسم
ماجستير4/22/2006

ماجستير4/30/2006خالد محمد مرشان.م1300–800/ هـ 700–184صالت دولة كانم االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع دول شمال أفريقيا خالل الفترة 292

ماجستير7/10/2006أحمد علي أحمد دعباج.الحضارة اإلسالمية في الدولة السامانية في القرن الثالث والرابع الهجري 293

ماجستير7/24/2006محمد أبو راوي العماري . ينممالك السودان األوسط وعالقاتها التجارية بوالية طرابلس الغرب وبرقة منذ القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشر 294

ماجستير11/14/2006عياد مصطفى اعبيليكة.م642–306تاريخ برقة السياس ي واالقتصادي منذ زمن اإلمبراطور قسطنطين األول حتى قبيل الفتح اإلسالمي 295

ماجستير12/4/2006عمران أحمد  الشريف.م235–م . ق47إقليم املدن الثالث في العصر الروماني، دراسة تاريخية لتطور اإلنتاج الزراعي من سنة 296

ماجستير3/11/2007عبد الكريم علي  نامو.ق م47–1100خالل العصر الفينيقي من ( صبراتة–أويا –لبدة )الحياة االقتصادية واالجتماعية في إقليم املدن الثالث 297

ماجستير6/9/2007حواء ميالد عليوان.م273–م 106الحياة االقتصادية واالجتماعية في مدينة تدمر من 298

ماجستير4/10/2008حنان محمد عاشور .م847–750/ هـ 232–132دور املرأة في املجتمع اإلسالمي خالل العصر العباس ي األول من عام  299

افية واالقتصادية والثقافية للجالية اإليطالية في منطقة طرابلس إبان االحتالل اإليطالي 300 ماجستير4/14/2008هيثم عبد هللا النعمي.1943–1911األوضاع الديموغر



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  31 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/11/2008سعاد محمد البكوش(.م1911-1835)العالقات الطرابلسية البريطانية خالل العهد العثماني الثاني 301

ماجستير5/4/2019محمد أحمد فرج.أثر سقوط دولة املرابطين على وحدة األندلس302

ماجستير3/15/2020بلقاسم عمر املضعف(.م1494-1300/ هـ 900-700)إقليم طرابلس الغرب وعالقته بجمهورية البندقية 303

ماجستير9/28/2020زينب محمد ازريبيط(.م1835-1711)هجرة القبائل البرقاوية نحو مصر خالل العهد القرمانلي 304

دكتوراه9/14/2017محمود عبد املجيد مجبر(.م1050-972/ هـ 443-362)األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في املغرب األدنى دولة بني زيزي 305

ماجستير12/19/2001فرحات علي الزناتي.اتجاهات طلبة وطالبات الجامعة نحو املرض النفس ي306

ماجستير9/12/2002عبد السالم عمارة إسماعيل".دراسة إمبيريقية ملعرفة العالقة بين الشعور باالغتراب والسلوك االغترابي لدى طالب جامعة املرقب"ظاهرة االغتراب 307

308
بدة واملرقب كما تقدير األضرار النفسية واالجتماعية والصحية واالقتصادية الناجمة عن التلوث البيئي من صناعة اإلسمنت بمصنعي ل

".دراسة إمبيريقية"يدركها املنتجون بهما والسكان القاطنين حولهما 
ماجستير10/17/2002مفتاح ميالد الهديف

309
دراسة "ب مفهوم الذات وعالقته بممارسة أوليات الدفاع النفس ي وبعض األعراض العصابية لدى طلبة السنة النهائية بجامعة املرق

".ارتباطية عاملية
ماجستير6/17/2003مفتاح محمد الشكري 

ماجستير10/6/2003أحمد محمد  معوال".يريقيةدراسة إمب"بعض العوامل النفسية واالجتماعية املؤدية إلى هروب الطالب من املدارس الثانوية بمدينتي الخمس وطرابلس 310



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  32 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

311
افق النفس ي واالجتماعي لدى طلبة الشهادة الثانوية الع( خارجي–داخلي )الثقة بالنفس وعالقتها بمركز الضبط  امة بشعبية املرقب والتو

".دراسة إمبيريقية"
ماجستير3/31/2004آالء محمد الرديني

ماجستير5/23/2004ربيعة عمر الحضيري .دراسة إمبيريقية للسمات الشخصية للطلبة املتفوقين بالثانويات التخصصية بشعبية املرقب312

ماجستير6/2/2004نجاة سالم  زريق".ةدراسة إمبيريقي"اإلحباط وعالقته بالعدوان وآليات الدفاع النفس ي لدى طلبة الشهادة الثانوية العامة بشعبية املرقب 313

ماجستير6/5/2004فاطمة الهدار بن طالب".إمبيريقيةدراسة"مدخالت التعليم واتجاهات الناس نحوه كما يدركها طلبة السنة الثالثة ملراكز التعليم املنهي بشعبية املرقب 314

315
–ت املرقب االكتئاب وعالقته بفقدان املعنى والغربة عن الذات والعصابية لدى بعض طالبات معاهد إعداد املعلمين العليا بشعبيا

".دراسة إمبيريقية"مسالتة /ترهونة -مصراتة
ماجستير7/14/2004حواء بشير أبو سطاش

316
راسة وصفية د"الضغوط النفسية وعالقتها بمتغيرات القلق واالحتراق النفس ي والضعف العصبي لدى طالب وطالبات جامعة املرقب 

".ارتباطية
ماجستير10/9/2004ليلى محمد اكتيبي

ماجستير12/13/2004زكية ميالد جابر.مشكالت طلبة التعليم الجامعي وعالقتها بدافعية اإلنجاز الدراس ي ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة بني وليد317

ماجستير12/26/2004حنان فرج املرغني".لية مقارنةدراسة ارتباطية عام"السمات الشخصية السوية في ضوء مقاييس ريموند كانل لدى طلبة السنة النهائية بجامعة املرقب 318

319
شعبية املرقب مظاهر الهو واألنا األعلى وممارسة آليات الدفاع النفس ي وعالقتها بالصراع النفس ي لدى طلبة الثانويات التخصصية ب

".دراسة إمبيريقية"
ماجستير1/18/2005فتحية محمد احليلي

ماجستير6/1/2005حنان سعيد العوراني".دراسة إمبيريقية"العصابية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية ترهونة ومسالتة 320



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  33 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير9/18/2005عفاف محمد  بالحاج".دراسة إمبيريقية"املعاملة املدرسية الخاطئة وعالقتها بتكون مفهوم الذات السلبي لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية املرقب 321

322
دراسة "رقب التفكك السري املعنوي وعالقته بالصحة النفسية لدى تالميذ الصف التاسع بمرحلة التعليم األساس ي بشعبية امل

".إمبيريقية
ماجستير10/1/2005ربيعة عثمان  الشكري 

323
ة إمبيريقية بشعبية دراس"االتجاهات السلبية نحو املدرس واملادة الدراسية وعالقتها باألعراض العصابية لدى طلبة الثانويات التخصصية 

".ترهونة ومسالتة 
ماجستير10/2/2005فاطمة محمد أبو خشيم

ماجستير4/1/2006صالحة التومي الدروقي".دراسة إمبيريقية"مدخالت التعليم الجامعي وعالقتها بالتسرب الطالبي من وجهة نظر طالب وطالبات جامعة املرقب 324

ماجستير5/18/2006مفتاح محمد  بوضية.ة غرياناتجاهات املعلمين نحو مهنة التدريس وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طالب الصف األول بالثانويات التخصصية بشعبي325

افق النفس ي لدى طلبة السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي التخصص ي بمدين326 ماجستير7/3/2006أحمد علي الحويج.ة الخمسالتنشئة الوالدية وعالقتها بالتو

ماجستير5/17/2007نعيمة عمر محمد بص".امعة املرقبدراسة ميدانية على بعض كليات ج"اضطرابات الشخصية لدى طالب املرحلة الجامعية وعالقتها بأسلوب املعاملة الوالدية 327

ماجستير11/24/2008عبد هللا ميالد الزالط.االحتراق النفس ي وعالقته بمستوى الطموح لدى املنتجين الصناعيين بمجمع الحديد والصلب في مدينة مصراتة328

ماجستير12/1/2008ميالد عبد القادر محمد.ظاهرة االغتراب الثقافي وعالقتها بالعوملة الثقافية من وجهة نظر طلبة جامعة املرقب329

330
علمي مرحلة التعليم اتجاهات معلمي املرحلة الثانوية نحو مهنة التدريس وعالقتها بسماتهم الشخصية العقلية واالنفعالية واالجتماعية مل

.الثانوي بمدينة الخمس
ماجستير12/6/2008خديجة حامد قاجوم



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  34 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/1/2009زهرة عثمان البرق ".  دراسة إمبيريقية"االغتراب النفس ي واالجتماعي وعالقته بضعف الوازع الديني لدى طلبة جامعة املرقب 331

ماجستير1/24/2009حنان ميالد عطية.سأنماط العالقات الزوجية وعالقتها بالسمات الشخصية لدى تالميذ الصف التاسع بمدارس التعليم األساس ي بمدينة الخم332

ماجستير2/21/2009فتحية علي جعفر.االتجاهات الدينية وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة جامعة املرقب333

ماجستير2/26/2009خديجة محمد بن خليل".يريقيةدراسة إمب"الدافعية للتعليم وعالقتها بنوع التخصص الدراس ي والقلق على املستقبل املنهي لدى طلبة جامعة املرقب 334

ماجستير3/10/2009أحالم أحمد الشائقي. "دراسة إمبيريقية على عينة من الذكور واإلناث بمدينة الخمس"بعض مظاهر العصبية لدى املرأة وعالقتها باإلساءة إليها 335

336
دراسة "رقب بعض مظاهر العصابية وعالقتها بضغوط الحياة واالحتراق النفس ي لدى عينة من املوظفين بالجهاز اإلداري بشعبية امل

".إمبيريقية
ماجستير4/4/2009سعاد أحمد الغاير

اقع األداء الوظيفي للعاملين بجامعة املرقب وعالقته باالتجاهات الدينية 337 ماجستير4/23/2009آمنة العربي خليفة".دراسة إمبيريقية"و

338
املستشفيات دراسة إمبيريقية ميدانية على بعض املرض ى املترددين على"االضطرابات السيكوسوماتية وعالقتها بالصراع النفس ي 

".واملصحات واملختبرات الطبية في مدينتي الخمس وزليتن
ماجستير6/23/2009ليلى محمد العارف

ماجستير8/1/2009أحالم محمد الجراي". دراسة إمبيريقية على عينة من النساء بمدينة الخمس"االغتراب العاطفي وعالقته بكبت املشاعر العاطفية 339

ماجستير9/16/2009فتحية علي خير".دراسة إمبيريقية بجامعة املرقب"التوتر النفس ي لدى الطلبة وعالقته بقلة األنشطة الجامعية 340
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جامعة املرقب
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/25/2010آمنة محمد العكاش ي".راسة إمبيريقيةد"مظاهر ضغوط الحياة واالكتئاب واليأس وعالقتها بتصور االنتحار لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية املرقب 341

ماجستير4/26/2010فضيلة محمد  صوفية".دراسة تجريبية"أثر بعض األحاديث النبوية على الصحة النفسية لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة زليتن 342

ماجستير5/27/2010ريم عطية حيدر".املرقبدراسة إمبيريقية على عينة عشوائية من طالب جامعة"املشكالت السلوكية وعالقتها ببعض مدخالت العملية التعليمية 343

344
ويات التخصصية بمدينة بعض مشكالت املراهقين السلوكية وعالقتها باغترابهم التربوي لدى عينة من طلبة السنتين األولى والثانية بالثان

".دراسة إمبيريقية"الخمس 
ماجستير6/16/2010عايدة سالمة  العربي

ماجستير7/19/2010محمد فرج أبو تبينة.دينتي زليتن والخمساالتجاهات السلبية نحو املدرسة وعالقتها بأساليب املعاملة املدرسية الخاطئة لدى طلبة مرحلة التعليم املتوسط بم345

346
دانية على عينة من دراسة مي"األنماط التدريسية املستخدمة لدى معلمي املرحلة الثانوية كما يدركها الطالب وعالقتها بالتحصيل الدراس ي 

".طالب ثانويات علوم الحياة والعلوم االجتماعية بمدينة زليتن
ماجستير7/20/2010عمر مختار الجبيري 

347
ينة الخمس بعض املشكالت النفسية وعالقتها بالعنف األسري لدى عينة من تالميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم األساس ي بمد

".دراسة إمبيريقية"وضواحيها 
ماجستير7/27/2010مها املصري أبو رقيقة

ماجستير8/20/2010ماجدة سالم  حريبش".دراسة إمبيريقية"االغتراب وعالقته بمفهوم الذات لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية املرقب 348

ماجستير9/12/2010عبد هللا أحمد الفزاني".يةدراسة إمبيريق"االتجاهات نحو مهنة التدريس وعالقتها بالتأهيل التربوي لدى مدرس ي املرحلة الثانوية بمدينة زليتن 349

ماجستير10/12/2010ميالد محمد  الحضيري .التعلم الفعال وعالقته بالكفايات األدائية الالزمة ملعلم مرحلة التعليم املتوسط بمدينة زليتن350
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/28/2010علي منصور بن زيد.ضعف كفايات الخريجين وعالقتها بالدافعية للتعليم من وجهة نظر عينة من املفتشين ومدراء املدارس بمدينة زليتن351

352
القتها بأساليب مظاهر ضعف مهارات االتصال والتعبير اللغوي لدى تالميذ الصف التاسع بمرحلة التعليم األساس ي بشعبية املرقب وع

".دراسة إمبيريقية"التدريس والتقويم الحالية 
ماجستير12/5/2010تهاني جبريل جبارة

353
دراسة "واحيها قوة األنا وعالقتها ببعض أساليب التنشئة االجتماعية الوالدية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية بمدينة الخمس وض

".إمبيريقية
ماجستير12/16/2010عبد الرحمن إبراهيم عباد

ماجستير2/6/2011ربيعة عبد الفتاح  أبو القاسم.تدني جودة التعليم الجامعي وعالقته بأساليب التدريس وبعض اإلمكانيات املتاحة في كليات جامعة املرقب354

افق النفس ي واالجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدي355 ماجستير2/9/2011زينب محمد  الدوكالي.نتي زليتن والخمسأزمة الهوية وعالقتها بمظاهر مفهوم الذات السلبي وسوء التو

356
عليم األساس ي األساليب السائدة في تدريس مادة النحو وعالقتها بمستوى التحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ الصف التاسع للت

.  بمدينة الخمس
ماجستير6/7/2011محمد عمار الكيالني

افق النفس ي واالجتماعي وصور الذات357 ماجستير6/23/2011رويدة عثمان البكوش.اإلخالل بقواعد املرور وعالقته بالتو

ماجستير6/28/2011سعاد مفتاح مرجان. ئة بمدينة الخمساالغتراب النفس ي واالجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الخمس وعالقتها بأساليب التنشئة االجتماعية الخاط358

359
دراسة "وزليتن فقدان الشعور باألمن وعالقته ببعض العوامل النفسية واالجتماعية لدى طلبة الثانويات التخصصية بمدينتي الخمس

".إمبيريقية
ماجستير7/26/2011لطفية عاشور الصيدوني

ماجستير10/6/2011نادرة أبو بكر دعوب.أنماط السلوك املنحرف لدى الطلبة وعالقتها ببعض املشكالت الجامعية360



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  37 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/25/2011سليمة رمضان الكوت".قة الخمسدراسة إمبيريقية على عينة من املواطنين بمنط"مظاهر السلوك االجتماعي السلبي وعالقتها بتبدل القيم االجتماعية 361

362
ي الخمس وسوق دراسة إمبيريقية على عينة من اإلناث بمنطقت"مظاهر االغتراب وعالقتها باآلثار النفسية واالجتماعية لتأخر سن الزواج 

".الخميس
ماجستير2/6/2012هيفاء مصطفى اقنيبر

363
افق النفس ي واالجتماعي والتعامل مع ضغوط الحياة وعالقتها بمستوى الذكاء االجتماعي لدى املوظفين الع املين بمدينة مشكالت التو

". دراسة إمبيريقية"الخمس 
ماجستير2/8/2012ميسون خيري عقيلة

ماجستير2/14/2012سميرة محمد  كشلوط".دراسة إمبيريقية"الكفايات التعليمية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى املعلمين في مدينتي الخمس وزليتن 364

افق النفس ي365 اقع أساليب الوعظ في املساجد وعالقتها بالوعي الديني والتو ماجستير3/4/2012هنية عبد السالم البالوص.و

366
افق النفس ي واالجتماعي للنزالء في مؤسستي اإلصالح والتأهيل  ببعض املشكالت بمدينتي الخمس وزليتن وعالقته( السجون )سوء التو

.القائمة في املؤسستين
ماجستير4/2/2012رويدة رمضان  الفتني

367
دراسة "مس مظاهر االغتراب وعالقتها بمركز الضبط الداخلي والخارجي لدى عينة من املعلمات بمرحلة التعليم األساس ي بمنطقة الخ

".  إمبيريقية
ماجستير7/17/2012زينب محمد احمودة

ماجستير7/18/2012ربيعة سعيد  املليان".قيةدراسة إمبيري"االستجابة للشائعات وعالقتها بسمات شخصية مروجيها من وجهة نظر الفئات االجتماعية بمنطقة الخمس 368

ماجستير9/20/2012علي محمد اغفير.دراسة تقييمية لدور األخصائي االجتماعي في مؤسسات التعليم الثانوي بمدينتي الخمس وزليتن369

ماجستير10/8/2012مغلية فرج املركز". الخمسدراسة إمبيريقية لبعض العوامل الذاتية واالجتماعية واالقتصادية املؤدية لها بمدينة"ظاهرة العنف ضد املرأة املتزوجة 370
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جامعة املرقب

139من (  38 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/12/2012عائشة علي  فالح".  دراسة إمبيريقية"مظاهر السلوك العنيف لدى طلبة الثانويات التخصصية بمدينة الخمس وضواحيها وعالقتها بمشاهدة العنف املتلفز 371

ماجستير12/19/2012نجاة صالح يحيى".  منطقة الخمسدراسة إمبيريقية على عينة من املجتمع ب"االتجاهات النفسية نحو الشعوذة وعالقتها بمستوى الوعي الديني والثقافي : 372

373
عية لدى عينة من بعض السمات الشخصية واملحددات االجتماعية واالقتصادية والثقافية الختيار شريك الحياة وعالقتها بالقيم االجتما

".  دراسة إمبيريقية"الشباب بمنطقة الخمس 
ماجستير12/26/2012هدى علي انويجي

ماجستير1/2/2013فتحية صالح يحيى.العالقة بين مستوى الطالب اللغوي كتابة وتعبيرا وطرق تدريس اللغة العربية374

375
ة السنة الرابعة دراسة إمبيريقية على طلب"العضوية في الجماعة اإلنسانية وعالقتها بالعوامل الذاتية واالجتماعية : عنوان الرسالة-373

".  باملرحلة الجامعية
ماجستير1/17/2013مريم فرج بالنور 

ماجستير2/21/2013محمود فرج بن طاهر.تنتدني مستوى األداء الوظيفي لدى املوظفين في القطاع العام وعالقته بأنماط العالقات االجتماعية السائدة بمدينة زلي376

377
باملرحلة الثانوية مدى فاعلية البرنامج النفس ي لتنمية الثقة بالنفس في خفض السلوك العصابي لدى عينة من طالبات السنة الثانية

".دراسة تجريبية"بمدينة الخمس 
ماجستير3/3/2013كريمة إمحمد بشارة

378
من املواطنين بمدينة دراسة إمبيريقية على عينة"أشكال التفاعل االجتماعي مع املرأة الليبية في الفضاء العام وعالقتها بالثقافة السائدة 

".الخمس
ماجستير3/5/2013وفاء فرج  الجميل

379
افق الزواجي وعالقته ببعض العوامل االجتماعية واالقتصادية من وجهة نظر عينة من النساء املتزوجات في منطقة زل دراسة "يتن التو

".  إمبيريقية
ماجستير3/26/2013منى مفتاح محمد كندي

ماجستير6/25/2013رندا محمد الساعدي".ةدراسة إمبيريقي"بعض املشكالت السلوكية وعالقتها باالمتثال للقيم الدينية لدى عينة من الشباب في مدينة الخمس 380



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  39 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

افق النفس ي واالجتماعي لدى املسنين 381 ماجستير10/3/2013نجاة محمد املرابط".  دراسة على عينة من كبار السن ملدينة الخمس وضواحيها"مشكالت التو

ماجستير10/10/2013مفتاح عبد هللا عبد هللا.مستويات األداء املنهي للمعلمين وعالقتها بالقيم املادية واالجتماعية املرتبطة بمهنة التدريس382

ماجستير11/2/2013فتحية محمد املرغني".  يةدراسة إمبيريق"التفاعل االجتماعي األسري وعالقته ببعض وسائل االتصاالت الحديثة على عينة من طلبة جامعة املرقب 383

384
اقعةالرهاب االجتماعي وعالقته ببعض أساليب املعاملة الوالدية لدى املراهقين واملراهقات من طالب السنة الثالثة باملدارس الثانوية الو

".دراسة إمبيريقية"بمنطقة الخمس 
ماجستير11/9/2013سليمة علي الصغير

ماجستير2/11/2014سناء أبو بكر مهنا".  دراسة إمبيريقية على طالبات جامعة املرقب"السلوكيات الخاطئة لدى الفتاة الجامعية وعالقتها بالقلق على الزواج 385

افق النفس ي واالجتماعي وعالقتها بأساليب الحياة لدى مرض ى السكر386 ماجستير6/5/2014نجية علي انبية.مظاهر التو

ماجستير10/2/2014مؤمنة مصطفى ضو".العنف االجتماعي وعالقته بأساليب الضبط في البيت واملدرسة لدى عينة من طالب الثانويات بمدينة الخمس387

ماجستير5/20/2015عائشة عاشور  تكالة".دراسة إمبيريقية"مستوى األداء املنهي لألستاذة الجامعية وعالقته ببعض العوامل النفسية واالجتماعية 388

ماجستير6/9/2015حسين سالم خليفة.مشكالت اإلدارة املدرسية وانعكاسها على أداء املعلم واملشرف التربوي بمدارس التعليم األساس ي بمنطقة الخمس389

ماجستير6/21/2015أسماء حامد عليجة.خمسبعض مظاهر السلوك العدواني وعالقتها بالترويح عن النفس لدى تالميذ الصف التاسع من التعليم األساس ي بمدينة ال390
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/25/2015صالحين محمد  ضو.الصفات املرغوبة في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه بجامعة املرقب391

ماجستير2/24/2016خديجة مفتاح بن عروس".دراسة ميدانية"الثقة بالنفس وعالقتها بالتحصيل لدى طلبة القرآن الكريم بمنارتي األسمري والدوكالي 392

393
دراسة "هونة معوقات التعلم الذاتي وعالقتها بأساليب التدريس والتقويم التقليدية لدى طلبة الشهادة الثانوية العامة بمدينة تر 

".إمبيريقية
ماجستير3/29/2016فرحات املبروك زايد

ماجستير5/9/2016عبد الحميد سالم  الواعر".بمدينة الخمسدراسة إمبيريقية"مستوى األداء املنهي لدى املرأة العاملة وعالقته بالضغوط النفسية واالجتماعية واالحتراق النفس ي 394

ماجستير6/28/2016صالح فرج الشاملي".دراسة إمبيريقية"نة بعض املشكالت السلوكية وعالقتها بمالمح الشخصية السيكوباتية لدى طلبة الشهادة الثانوية العامة بمدينة ترهو 395

ماجستير7/27/2016ساملة عبد العالي السيليني".مدارس رياض األطفال بمدينة الخمس أنموذجا"ممارسة اللعب وانعكاسها على املهارات الوجدانية لدى أطفال الروضة 396

397
بالجامعة دراسة إمبيريقية على طلبة السنة الرابعة"ظاهرة الغش في االمتحانات وعالقتها ببعض السمات الشخصية غير السوية 

".  األسمرية
ماجستير8/21/2016فاطمة خليفة الجندي

398
بعة ببعض كليات دراسة إمبيريقية على عينة من طلبة السنة الرا"األفكار الالعقالنية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم والتوجه نحو الحياة 

". جامعة املرقب الخمس
ماجستير8/27/2017نعيمة عثمان صولة

ماجستير11/29/2017عفاف يوسف جحا.بعض املشكالت السلوكية لدى طلبة الجامعة وعالقتها باإلدمان على استخدام املوسيقى الرقمية399

400
ساس ي بمدينة دراسة على عينة من  تالميذ مرحلة التعليم األ "الداللة النفسية لرسومات األطفال الذين تعرضول لعصاب ما بعد الصدمة 

".ترهونة
ماجستير3/5/2018آمال سالم الشوش ي
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المناقشة

الدرجة 

العلمية

401
دينة الخمس مظاهر العدوان واالكتئاب والعزلة االجتماعية وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الشهادة الثانوية العامة بم

".دراسة إمبيريقية"
ماجستير7/2/2018حفصة حامد بن أحمد

ماجستير7/4/2018آمنة سعد  محمد.رهونةصعوبات التعلم األكاديمي لدى تالميذ الصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم األساس ي كما يراها معلموهم بمنطقة ت402

ماجستيركريمة عمر أرحومة.األمن النفس ي لدى الطلبة املتفوقين وغير املتفوقين دراسيا من املرحلة الثانوية بمدينة الخمس403

ماجستير9/6/2018رحمة عبد هللا  يونس".اإلسهام النسبي للطالقة اللفظية في التفاعل االجتماعي ألطفال الروضة كما تقدره عينة من املعلمات بمدينة زليتن404

ماجستير9/20/2018ليلى مفتاح الجميل(.  لفئات عمرية مختلفة)أساليب التنشئة األسرية وانعكاساتها على تحديد مواصفات زوج املستقبل لدى الفتاة 405

406
بمدينة دراسة ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب"اإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية 

".الخمس
ماجستير10/13/2018نوال مفتاح  الشريف

افق الزواجي 407 ماجستير11/5/2018منى محمد انديشة".دراسة على عينة من املعلمات املتزوجات بمدينة زليتن"بعض العوامل االجتماعية املؤدية لسوء التو

ماجستير12/13/2018عواطف رمضان الجحش.السلوك العدواني وعالقته بالعنف األبوي املمارس على األبناء لدى عينة من طالب الثانوية بمدارس مدينة زليتن405

406
املرقب واألسمرية فاعلية الذات املدركة وعالقتها بدافعية اإلنجاز والتوجه نحو الحياة لدى عينة من طلبة الكليات بجامعتي: عنوان الرسالة

".دراسة مقارنة"
ماجستير2/21/2019صالح بشير الطليس ي

407
اقع التواصل االجتماعي  افات السلوكية لدى املراهقين وعالقتها باستخدامات مو رحلة دراسة على عينة من طالب امل"بعض االنحر

".الثانوية العامة بمنطقة الخمس
ماجستير1/30/2019عواطف سليم أبو جريدة
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير3/17/2019أميمة سعد أحمد الالفي.مستوى الشعور باألمل وعالقته بالحاجة لالنتماء لدى طلبة السنة النهائية لجامعة املرقب408

ماجستير4/13/2019منى مفتاح حزاز.الذكاء الوجداني ملعلمة الروضة وعالقته باألمن النفس ي لطفل الروضة من وجهة نظر معلمات الروضة بمدينة زليتن409

اقع آراء عينة من الخبراء القدام)الطرائق املتبعة في إعداد واختيار األساتذة الجامعيين 410 ماجستير6/19/2019فاطمة معتوق عبد الصمد(.ىالسلبيات والحلول املقترحة من و

ماجستير6/20/2019أحمد محمد العماري .   الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته باألنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية بكليات جامعة املرقب411

ماجستير6/22/2019فاطمة معمر الهدار".دراسة إمبيريقية بكليات فرع مسالتة"قلق االمتحان وعالقته باملناعة النفسية لدى طلبة جامعة املرقب 412

ماجستير6/30/2019ريم محمد  الذيب".قيةدراسة إمبيري"مظاهر القلق والعدوان وعالقتها بالتلوث الضوضائي من وجهة نظر طلبة املدارس الثانوية بمدينة زليطن 413

414
ء األقسام درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدي القادة التربويين وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤسا

".دراسة مقارنة"األكاديميين بجامعة املرقب ومصراتة 
ماجستير7/13/2019الصادق الهادي الرعيض

ماجستير9/17/2019رجعة محمد القصير.سمات الشخصية الوسواسية القهرية وعالقتها بنمط التفكير لدي عينة من طالب جامعة املرقب415

ماجستير5/20/2004آمنة عبد السالم الزائدي.الفعل اإللهي والضرورة الطبيعية عند الغزالي416

ماجستير7/4/2004كمال عبد الكريم  الشلبي.نظرية أصالة الوجود عند صدر الدين الشيرازي 417



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  43 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير8/8/2004فوزية محمد  مراد. اإلرهاصات األولى وردود الفعل املتأخرة: الدليل األنطولوجي الديكارتي418

ماجستير12/14/2004آمنة العربي  العرقوبي.النبوة بين االصطفاء واالكتساب في الفكر اإلسالمي419

ماجستير5/3/2005عبد الحميد إبراهيم سلطان".دراسة وتحقيق( "هـ849ت )قواعد الصوفية للغمري الواسطي 420

ماجستير7/14/2005هشام أحمد مرعي.أخالق العلماء واملتعلمين في الفكر اإلسالمي: 421

ماجستير7/14/2005أحمد مريحيل حريبش.مفهوم صفة العلم اإللهي في فلسفة ابن سينا422

ماجستير11/30/2005ناجي ميالد املربد.الصلة الفكرية بين التصوف السني واملدرسة األشعرية423

ماجستير12/13/2005قمر مفتاح الرويمي.العالقة بين الجوهر املفكر والجوهر املمتد عند ديكارت من خالل كتاب التأمالت424

ماجستير1/25/2006سدينة علي كريبات.الوعد والوعيد عند املعتزلة425

ماجستير2/5/2006املهدي عمر موس ى".دراسة تحليلية مقارنة"السبب الكافي بين ابن سينا وليبنتز 426

ماجستير1/8/2007نور الدين سالم قريبع".دراسة تحليلية نقدية"فلسفة الجمال والفن عند كانط 427



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  44 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/14/2007سعيد محمد  أبو األجراس".دراسة تحليلية نقدية" املعرفة واالكتمال األخالقي في فلسفة اسبينوزا 428

ماجستير5/12/2007مسعودة رمضان  العجل.العقل والحرية في فلسفة هيجل429

ماجستير5/29/2007فرج سعد الشوشان(.الجدل الذاتي  واملوضوعي في مشروع محمد عابد الجابري )العقالنية والنقد 430

ماجستير12/1/2007ميالد اشتيوي أبو كيل.مفهوم القضاء والقدر وعالقته بالحرية عند الصوفية في القرنين الثالث والرابع الهجريين431

ماجستير7/3/2008كميلة املهدي  التومي.حرية اإلرادة بين املعتزلة واألشاعرة: 432

ماجستير6/29/2008جهينة صالح السويحلي.   املعجزة في الفكر اإلسالمي433

ماجستير7/17/2008أسماء جمعة  القلعي.العالقة بين الحكمة والشريعة عند ابن رشد434

ماجستير11/5/2002صالحة علي  فالح.املظاهر الطبيعية والبشرية لقيام صناعة السياحة في منطقة الخمس435

افية بالجماهيرية العظمي436 ماجستير11/13/2002عبد الباسط إبراهيم املشاط.التعميم للظواهر الطبيعية في الخرائط الطبوغر

افيا االقتصادية( "2000–1951)آفاق التنمية االقتصادية في الجماهيرية العظمى للفترة 437 ماجستير11/20/2002إسماعيل مصباح حمزة".دراسة في الجغر



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  45 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/11/2003الهادي عبد السالم عليوان.آثار الزحف الحضري على األراض ي الزراعية بمنطقة سوق الخميس الخمس438

ماجستير4/30/2003أنور عمر  أبو شينة.التحليل املكاني لسكان منطقة سوق الخميس الخمس439

اقع األنشطة الصناعية في منطقة الخمس440 افية ملو ماجستير5/17/2003الصادق محمود عبد الصادق.األبعاد الجغر

ماجستير10/25/2003مصطفى محمد بحور .استعماالت األراض ي لألغراض السكنية بمدينة الخمس441

ماجستير1/11/2004عياد ميالد  املجرش.م2000–1970حركة املرور بمدينة الخمس وارتباطها باستعماالت األراض ي باملخطط للفترة من 442

افية 443 ماجستير1/18/2004علي عياد  الكبير(.لوحة طرابلس كنموذج)إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية باستخدام نظم املعلومات الجغر

افية السياحية"مقومات النشاط السياحي بمدينة طرابلس 444 ماجستير4/28/2004عبد السالم ميالد املركز".دراسة في الجغر

افية السكان"منطقة العمامرة 445 ماجستير5/6/2004مصطفى عبد السالم املبرد".دراسة في جغر

ماجستير7/8/2004فائزة عبد السالم  بريدان.التمثيل الخرائطي لسكان مدينة الخمس446

ماجستير8/22/2004إبراهيم مفتاح الدقداق.أثر العوامل الطبيعية والبشرية على قيام الصناعات الغذائية في مدينة الخمس وضواحيها447



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  46 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

اقعها ومستقبلها: الصناعة التقليدية والحرفية الصغرى بمدينة الخمس448 ماجستير10/13/2004ابتسام عبد السالم كشيب.و

ماجستير2/7/2005يوسف مفتاح طالب.تقييم مخطط مدينة مسالتة449

افق العوامل البشرية للفترة ما بين 450 اقع الظروف الطبيعية وتنافر وتو ماجستير2/24/2005أماني محمد الجحاوي .م2000-1980اإلنتاج الزراعي بمنطقة الخمس بين و

ماجستير3/17/2005املهدي صالح املهدي.التحليل املكاني لإلنتاج الزراعي والحيواني في منطقة مسالتة451

ماجستير3/31/2005رجب فرج اقنيبر.التطور الصناعي وأثره علي املوارد املائية بمنطقة الخمس452

افية للعالقات اإلقليمية ملدينة الخمس453 ماجستير4/2/2005عبد اللطيف بشير الذيب.األبعاد الجغر

ماجستير7/9/2005جمعة علي املليان.العالقة بين استهالك املياه واملوارد املائية املتاحة بمشروع وادي كعام الزراعي454

ماجستير8/3/2005عمار محمد الزليطني".م2003-1975دراسة عن مصانع القطاع العام للفترة ما بين "التوزيع الجغرافي لصناعة الغزل والنسيج في ليبيا 455

ماجستير9/6/2005إلهام عبد عودة محمد.نمو السكان وأثره على استنزاف املياه في شعبية املرقب456

ماجستير9/28/2005صالح أحمد األحمر.السكان والتلوث بالنفايات الصلبة في مدينة الخمس457



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  47 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

افية النقل"موقع ميناء الخمس البحري 458 ماجستير10/2/2005خالد سالم معوال".دراسة في جغر

ماجستير10/8/2005نجوى عمر الجنين.املخلفات الصلبة وأثرها في تلوث منطقة سوق الخميس459

افية لألنشطة الريفية بمنطقة مسالتة460 ماجستير15/02/206أبو عائشة محمد أبو عائشة.األبعاد الجغر

ماجستير3/21/2006علي فرج  عبد الصادق. استعماالت األراض ي الزراعية في منطقة سوق الخميس461

ماجستير7/22/2006بابه ولد بنيوك.دراسة مورفومترية لحوض وادي نهر السنغال462

اقع استعماالت األراض ي لألغراض التجارية في مدينة الخمس من 463 ماجستير9/17/2006نورية محمد أبو شرنتة.م2006-1980األبعاد املكانية لو

اقع استعماالت األراض ي للفترة 464 ماجستير11/9/2006نورية محمد الشريف.م2005-1980التجاوزات في القطاع السكني بمدينة الخمس من و

ماجستير12/20/2006سماح محمود الشريف.استعماالت األراض ي ألغراض املناطق الخضراء واملفتوحة بمخطط مدينة الخمس465

ماجستير1/10/2007حنان أحمد محمود الرفاعي.التفضيل املكاني لإلقامة املستقبلية لسكان مدينة الخمس466

ماجستير2/8/2007عواطف محمد  أبو سبيحة.أثر العوامل الطبيعية والبشرية على تلوث مدينة الخمس467



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  48 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

افية وأثرها في قيام الصناعات التحويلية بشعبية املرقب سابقا 468 ماجستير2/15/2007سليمان إبراهيم أبو رقيقة(.القطاع العام)العوامل الجغر

افية الخدمات "واحات منخفض الكفرة –الشقيقات السبع 469 ماجستير7/7/2007بشير عمران أبو ناجي".2005-1980دراسة في جغر

ماجستير7/31/2007الهاشمي عبد هللا شعيب.استعماالت األراض ي في مركز مدينة مسالتة بين املاض ي والحاضر واتجاهاتها املستقبلية470

ماجستير9/26/2007محمد علي  أبو النور .وأثرها على املياه الجوفية بمنطقة سوق الخميس الخمس-طرق تطويرها-عيوبها: أساليب الري 471

اقع الجغرافي لفلسطين وأثره على توزيع السكان472 ماجستير10/9/2007إلهام نوري الشريف.تغير الو

ماجستير5/2/2009جهان هاشم نسيم.اآلثار االقتصادية ملشروع وادي كعام االستيطاني الزراعي بمنطقة الخمس473

ماجستير5/18/2009أحمد محمد عثمان.التوزيع املكاني لصناعة الطوب اإلسمنتي في منطقة الخمس474

ماجستير10/27/2009نوري رمضان عليجة.الزراعة وأثرها على الحياة االقتصادية في منطقة أوباري 475

افية الخدمات"التحليل املكاني للخدمات الصحية في منطقة الخمس 476 ".دراسة في جغر

افية بمقاييس متوسطة 477 افية"االستشعار عن بعد وتطبيقاته في إعداد الخرائط الطبوغر دكتوراه9/9/2002محمد أنور سيالة".                     دراسة في الخرائط الجغر



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  49 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/8/2001عبد الحكيم أحمد أبو زيان".دراسة وتحقيق( "هـ899ت )شرح الربع الثاني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني للعالمة أحمد بن أحمد زروق البرنس ي الفاس ي 478

ماجستير9/30/2001سليم عبد الدائم  بشينة".دراسة وتحقيق"أسئلة وجمع وتصنيف القاض ي محمد بن سالم ( هـ256ت )أجوبة محمد بن سحنون 479

480
دراسة "بداية من باب الصيام إلى نهاية باب األيمان والنذور ( هـ863ت )تحرير املقالة في شرح الرسالة ألبي العباس أحمد القلشاني 

".وتحقيق
ماجستير1/5/2003عمر رمضان العبيد

481
بداية من باب العقيدة حتى نهاية باب الصالة على الجنائز ( هـ863ت )تحرير املقالة في شرح الرسالة ألبي العباس أحمد بن محمد القلشاني 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير1/6/2003جمال عمران سحيم

482
دراسة وتحقيق "من أول الكتاب إلى نهاية باب جامع في الصالة ( هـ899ت )شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للعالمة الشيخ أحمد زروق 

".الربع األول من الرسالة
ماجستير10/22/2003إمحمد محمد عبيد

ماجستير12/20/2003محمد إبراهيم الكشر".دراسة وتحقيق( "ه778ت )شرح مسائل ابن جماعة التونس ي في البيوع للقباب 483

ماجستير12/27/2003فدوى عبد السالم أبو ناجي".دراسة وتحقيق"من أول باب الجهاد إلى أول باب أحكام الدماء والحدود ( هـ899ت )شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد زروق 484

ماجستير9/29/2004محمد شعبان الوليد".دراسة وتحقيق"من أول باب الدماء والحدود إلى نهاية الكتاب ( هـ863ت )تحرير املقالة في شرح الرسالة ألحمد بن محمد القلشاني 485

486
دراسة ( "هـ1998ت )أحكام البيوع من كتاب الحلل السندسية على املنظومة الفطيسية، للشيخ الطيب بن عثمان بن طاهر املصراتي 

".وتحقيق
ماجستير11/18/2004عبد الدائم سالم سالم

ماجستير3/27/2005علي عمران  دحيم.  الحقوق الشخصية لألسرة في اإلسالم487



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  50 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/19/2005محمد أحمد املحبرش".دراسة وتحقيق( "هـ1245ت )ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من األحكام، للشيخ عبد هللا محمد بن فودي 488

ماجستير11/23/2005إبراهيم عبد السالم الفرد".دراسة وتحقيق"بداية من باب الدماء إلى آخر الكتاب ( هـ899ت )شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد زروق 489

ماجستير9/7/2006سالم عمران  شعيب.اإلمام ابن وهب وأثره في الفقه املالكي490

ماجستير9/17/2006محمد حسين الشريف".دراسة وتحقيق"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية املخطوط إلى باب األذان واإلقامة 491

492
، بدءا من خطبة الكتاب إلى نهاية كتاب (هـ899ت )مفتاح السداد الفهمي شرح كتاب اإلرشاد الفقهي للشيخ أحمد بن أحمد البرنس ي زروق 

".دراسة وتحقيق"الصالة 
ماجستير10/18/2006مصطفى محمد املعرش

ماجستير11/29/2006محمد أحمد ورنيقي.الحقوق التعليمية للمرأة في التشريع اإلسالمي493

494
بداية من أول باب الصالة إلى فصل في صالة الجماعة ( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل ملؤلفه علي بن أبي بكر الحضيري 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير12/7/2006عبد السالم محمد العكاش ي

495
من بداية باب في النكاح والطالق إلى بداية باب في أحكام( هـ863ت )تحرير املقالة في شرح الرسالة ألبي العباس أحمد بن محمد القلشاني 

". دراسة وتحقيق"الدماء والحدود 
ماجستير12/21/2006جمال الدين محمد  الصغير

496
دراسة "من أول الكتاب إلى نهاية القاعدة الثالثة ( هـ1224ت )محمد هبة هللا التاجي : التحقيق الباهر في شرح األشباه والنظائر، تأليف

".وتحقيق
ماجستير12/27/2006عمر سالم مصطفى طلوبة

ماجستير1/4/2007عبد العظيم جبريل حميد".يقدراسة وتحق"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية كتاب اللعان إلى نهاية كتاب املكاتب 497



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  51 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/11/2007عبد النبي سليم  الفاس ي".ة وتحقيقدراس"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية كتاب األيمان بالطالق إلى نهاية كتاب اإليالء 498

ماجستير1/23/2007عادل فرحات الشلبي".راسة وتحقيقد"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية كتاب الرضاع إلى نهاية كتاب العدة وطالق السنة 499

500
هـ من بداية 646الوجيز القريب على الطالب النجيب للعالم العالمة الشيخ أبي محمد عبد السالم بن عبد الغالب املصراتي املتوفى سنة

".دراسة وتحقيق"الكتاب إلى نهاية كتاب الطالق 
ماجستير3/12/2007خالد حمزة  أبو بكر

ماجستير4/1/2007رافع عبد الهادي الصغير".دراسة وتحقيق( "هـ954ت )شرح مناسك العالمة خليل للشيخ محمد الحطاب 501

ماجستير4/11/2007إبراهيم علي قناو".دراسة وتحقيق"باب الطهارة ( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل، لعلي بن أبي بكر الحضيري 502

503
دراسة "من أول القاعدة الرابعة إلى نهاية فن القواعد ( هـ1224ت )محمد هبة هللا التاجي : التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر، تأليف

".وتحقيق
ماجستير5/3/2007عثمان رمضان  البهي

504
من أول فن الفوائد إلى نهاية كتاب الكفالة والحوالة ( ه1224ت )محمد هبة هللا التاجي : التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر، تأليف

".دراسة وتحقيق"
ماجستير5/17/2007خالد صالح عليلش

505
ـ من بداية العموم والخصوص إلى نهاية الكتاب دراسة (ه1330ت )الشيخ محمد يحيى الوالتي : نيل السول على مرتقى الوصول، تأليف

.وتحقيق 
ماجستير7/1/2007فتحي عبد الغني دعوب

ماجستير7/11/2007عبد املطلب سالم قنباشة".دراسة وتحقيق"من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الطهارة ( هـ734ت )رياض األفهام في شرح عمدة األحكام للفاكهاني 506

ماجستير7/16/2007خليفة فرج  الجراي".دراسة وتحقيق(  "هـ1197ت )النور الساري على مختصر البخاري البن أبي جمرة، للعالمة الشيخ أحمد السجاعي 507



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  52 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير9/3/2007آمنة محمد علي".سة وتحقيقدرا"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية باب السهو في الصالة حتى نهاية كتاب الصوم 508

509
وملن كمل عتقها فراق : )من بداية باب الجهاد إلى نهاية فصل( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل لعلي بن أبي بكر الحضيري 

".دراسة وتحقيق( "العبد
ماجستير12/13/2007فرج رمضان  الشبيلي

ماجستير12/30/2007علي عبد هللا  ديهوم.حياته وفتاواه: الشيخ منصور أبو زبيدة510

511
من باب حذف الياء في ( هـ899ت )تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني، ألبي عبد هللا الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي 

".دراسة وتحقيق"القرآن الكريم إلى آخر املخطوط 
ماجستير1/19/2008رجب فرج أبو دقاقة

512
من أول باب الزكاة إلى نهاية باب ( هـ1136ت )أبي الخيرات مصطفى الرماص ي : حاشية الرماص ي على شرح التتائي ملختصر خليل، تأليف

".دراسة وتحقيق"النكاح 
ماجستير1/29/2008أبو بكر أحمد عبد الكافي

513
دراسة "من أول فن الجمع والفرق إلى آخر أحكام اإلشارة ( هـ1224ت )التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر، ملحمد هبة هللا التاجي : 

".وتحقيق
ماجستير2/7/2008هشام عمران  العربي

ماجستير2/14/2008وليد بشير البكوري".دراسة وتحقيق"، الربع األول (هـ939ت )تحقيق املباني وتحرير املعاني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ألبي الحسن املنوفي 514

515
أسباب الحجر : ينعقد البيع إلى نهاية فصل: من بداية باب( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل، لعلي بن أبي بكر الحضيري 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير3/6/2008إمحمد عبد السالم  الدعبوش

ماجستير6/28/2008عز الدين ناصر األمين".دراسة وتحقيق"نهاية الجزء األول باب الحج ( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل ملؤلفه علي بن أبي بكر الحضيري 516

ماجستير11/25/2008علي عبد هللا بن غلبون ".دراسة وتحقيق"من فصل الرجعة إلى آخر الحضانة ( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل ملؤلفه علي بن أبي بكر الحضيري 517



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  53 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/31/2008انتصار أحمد اشتيوي ".حقيقدراسة وت"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية كتاب االعتكاف إلى نهاية كتاب الضحايا 518

ماجستير12/31/2008مريم أحمد الهميم".دراسة وتحقيق"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية كتاب األيمان والنذور إلى نهاية كتاب الحج الثالث519

ماجستير6/4/2009عبد الغني محمود  بن زاهية".دراسة تحليلية مقارنة"أثر الحديث الشريف في االختالف الفقهي من خالل كتاب الزكاة 520

ماجستير8/3/2009حسن أحمد أبو تركية.  تحقيق ودراسة مرآة الوصول في شرح مرقاة الوصول 521

522
دراسة "من أول الكتاب إلى باب العموم والخصوص ( ه1330ت )الشيخ محمد يحيى الوالتي : نيل السول على مرتقى الوصول، تأليف

" .وتحقيق
ماجستير9/6/2009طارق عبد الغني دعوب

ماجستير9/26/2009محمد مفتاح الدهاش".ة وتحقيقدراس"تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب املدونة للبراذعي، من بداية كتاب النكاح األول إلى نهاية  النكاح الثالث 523

ماجستير10/7/2009مسعود حامد  بشر".دراسة وتحقيق"شرح كتاب اإلرشاد الفقهي، للشيخ أحمد زروق، بدءا من كتاب البيوع إلى آخر الكتاب 524

ماجستير10/8/2009امهيدي سعد  أحمد".دراسة وتحقيق"شرح الشبرخيتي على مختصر خليل، بداية من فصل في فرائض الوضوء إلى نهاية فصل في الغسل 525

ماجستير10/29/2009علي حسين  أبو راس".دراسة وتحقيق"شرح الشبرخيتي على مختصر خليل، من بداية كتاب الصالة إلى نهاية فصل في القيام وبدله 526

ماجستير1/20/2010دخيل محمد  مسعود".دراسة وتحقيق لسور األعراف واألنفال والتوبة"، (ه1246ت )أبي محمد عبد هللا بن فودي : ضياء التأويل في معاني التنزيل، تأليف527



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  54 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/24/2010رمضان محمد النيفرو ". دراسة وتحقيق"فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في املختصر من الضعيف للقاض ي سنبير اآلرواني  528

529
:  ضوء إلى بابما يجب منه الو : شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ألبي اإلرشاد علي زين العابدين محمد عبد الرحمن األجهوري، من باب

".دراسة وتحقيق"طهارة املاء والثوب والبدن 
ماجستير9/29/2010سمير عبد السالم  عبد هللا

530
ت )س ي للقاض ي أبي الفضل أبي القاسم بن عيس ى ابن ناجي التنوخي القيرواني التون( هـ438ت )الشرح الكبير على تهذيب املدونة للبراذعي 

".دراسة وتحقيق( "كتاب الطهارة( )هـ839
ماجستير11/6/2010عبد الحكيم ميالد الكاسح

531
من بداية باب الذكاة إلى نهاية باب ( هـ1015ت )تيسير امللك الجليل لجمع الشروح وحواش ي خليل، للشيخ سالم بن محمد السنهوري 

".دراسة وتحقيق"األضحية 
ماجستير12/6/2010محمود حافظ  الصول 

532
من أول القضاء إلى آخر الفرائض ( هـ1224ت )محمد هبة هللا بن محمد التاجي البعلي : التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر، تأليف

".دراسة وتحقيق"
ماجستير12/13/2010رمضان املكي املبقع

ماجستير9/29/2011جمعة عيد مفتاح الشف".دراسة وتحقيق"من بداية باب الصلح إلى نهاية املساقاة ( هـ1061ت )شرح الحضيري على مختصر خليل لعلي بن أبي بكر الحضيري 533

534
هـ من بداية القول في امللك إلى 1224محمد هبة هللا بن محمد التاجي البعلي املتوفى سنة : التحقيق الباهر في شرح األشباه والنظائر، تأليف

".دراسة وتحقيق"آخر الكتاب 
ماجستير1/12/2012أبو الناصر محمد مجاهد

ماجستير11/18/2012منى مفتاح العوراني". دراسة وتحقيق"من سورة يونس حتى سورة إبراهيم ( هـ1246ت )عبد هللا بن محمد فودي : ضياء التأويل في معاني التنزيل، ملؤلفه535

536
من بداية كتاب الصالة إلى نهاية ( هـ727ت )كتاب املفاتيح في شرح املصابيح، للشيخ مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني 

".دراسة وتحقيق"كتاب الحج 
ماجستير12/8/2012مصطفى محمد  محمود

537
دراسة "من بداية باب الصالة إلى نهاية باب األيمان والنذور ( هـ386ت )على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( هـ839ت )شرح ابن ناجي 

".وتحقيق
ماجستير12/17/2012حمزة علي الجربي



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  55 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/28/2013عبد املجيد منصور شعيب".  دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الطهارة( "هـ727ت )كتاب املفاتيح شرح املصابيح، ملظهر الدين حسين بن محمود الزيداني 538

ماجستير9/5/2013ميالد ناجي علي".دراسة تحليلية مقارنة"أهمية اإلقرار في الشريعة اإلسالمية والقانون 539

540
من بداية كتاب البيوع إلى نهاية كتاب ( ه727ت )كتاب املفاتيح شرح املصابيح، للشيخ مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني 

".  دراسة وتحقيق"اللباس 
ماجستير9/11/2013فاطمة الزروق بن حامد

ماجستير9/15/2013حاتم أحمد انديشة".دراسة وتحقيق"شرح الشبرخيتي على مختصر خليل، كتاب الزكاة 541

ماجستير1/27/2014أحمد إبراهيم اشتيوي ".دراسة وتحقيق"من أول باب املرابحة حتى نهاية فصل املقاصة ( هـ805ت )لبهرام الدميري ( هـ749ت )الشرح الكبير على مختصر خليل 542

ماجستير4/29/2014حسين فرج األحمدي".دراسة وتحقيق"شرح الخرش ي على مختصر خليل من بيع الخيار إلى باب السلم 543

ماجستير5/13/2014مختار عبد السالم أبو راس".دراسة وتحقيق( "ه723ت )منظوم الدرر في شرح كتاب املختصر البن الفخار 544

ماجستير9/4/2014الصغير محمد  املجري ".دراسة وتحقيق( "العدل)من باب الوقف حتى نهاية باب القضاء ( هـ805ت )لبهرام الدميري ( هـ749ت )الشرح الكبير على مختصر خليل 545

546
ه من مقدمة الكتاب حتى نهاية ما جاء في 581األحكام الشرعية البن الخراط أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن األندلس ي املتوفى سنة 

".دراسة وتحقيق"قص الشارب وإعفاء اللحية إلخ 
ماجستير9/27/2014محمد مسعود عقوب

ماجستير1/18/2015النواري عمر  إمحمد".دراسة وتحقيق( "هـ1201ت )شرح الخريدة البهية في العقائد التوحيدية ألحمد الدردير 547



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  56 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/22/2015إسماعيل عبد العظيم األجطل(.تفسير القرآن العظيم)في تفسيره املسمى ( ه774ت )املباحث العقدية لإلمام ابن كثير 548

549
دراسة "من بداية باب الدماء حتى نهاية باب القذف ( ه942ت )فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل ملحمد بن إبراهيم التتائي 

".وتحقيق
ماجستير5/7/2015وليد صالح  عامر

550
دراسة "من بداية باب السرقة إلى نهاية باب الوصية ( ه942ت )فتح الجليل حل ألفاظ جواهر درر خليل ملحمد بن إبراهيم التتائي 

".وتحقيق
ماجستير9/14/2015فرج إبراهيم  البركي

551
: من أول املخطوط إلى قوله( هـ1163ت )محمد بن عبد السالم بناني الفاس ي : شرح بناني على المية الزقاق في األقضية والشهادات، تأليف

".دراسة وتحقيق"فصل في مسائل من الوكالة 
ماجستير4/21/2016علي مصباح الحارس

552
من بداية باب النكاح إلى نهاية موانع النكاح ( ه1066ت )مواهب الجليل بحل ألفاظ مختصر خليل للعالمة علي بن زين العابدين لألجهوري 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير4/26/2016أحمد محمد القماطي

553
من أول باب النكاح حتى نهاية باب في العدة والنفقة ( هـ386ت )على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( هـ839ت )شرح ابن ناجي التنوخي 

".دراسة وتحقيق"واالستبراء 
ماجستير6/5/2016علي عمر الزرقاني

554
ة تحليلية دراس"من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة األنعام ( محاسن التأويل)الترجيحات وصور النقد عند اإلمام القاسمي في تفسيره 

".نقدية
ماجستير7/31/2016ودعبد هللا مصطفى سليم الغاف

ماجستير12/28/2016وسام علي نصر ديهوم".دراسة حديثية فقهية"انقطاع األسانيد وأثره في اختالف الفقهاء 555

ماجستير10/27/2017عائشة حسين احمودة."دراسة حديثية فقهية"من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الوضوء الثاني ( هـ520ت )تخريج أحاديث وآثار البيان والتحصيل البن رشد 556

557
خي للقاض ي أبي الفضل أبي القاسم بن عيس ى بن ناجي التنو ( هـ438ت )لكتاب التهذيب في اختصار املدونة للبراذعي ( الشتوي )الشرح الكبير 

".دراسة وتحقيق من أول كتاب األقضية إلى نهاية كتاب املديان( "هـ839ت )القيرواني التونس ي 
ماجستير11/18/2017هدى فرج الزليتني



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  57 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/21/2017عبد املنعم مخلوف محسن.املوازنة بين مستخرج أبي نعيم وصحيح مسلم: عنوان الرسالة-558

ماجستير3/29/2018الحسين محمد  غويلة".جمع وعرض"للخطيب البغدادي ( الكفاية في معرفة أصول الرواية)القواعد الحديثية في كتاب 559

ماجستير5/14/2018أحمد محمد شلتوت(.هـ803-716)منهج ابن عرفة في عرضه للقراءات وأثرها في التفسير 560

561
: لهعلى شرح األربعين النووية املسماة أنوار الطالبين بشرح األربعين من أول قو ( هـ1178ت )تحقيق مقدمة أحمد بن محمد السحيمي : 

.فوقاهم هللا شر ذلك اليوم أي من إزالة الجوع والعطش: قال تعالى: وتقض ى لنا بها جميع الحاجات إلى قوله
ماجستير6/30/2018أيمن عبد الكريم صالح

562
دراسة "من أول باب األقضية والشهادات حتى نهاية الكتاب ( هـ386ت )على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( هـ839ت )شرح ابن ناجي 

".وتحقيق
ماجستير7/3/2018عمر زايد رمضان

ماجستير7/11/2018محمد علي بن طاهر.املسائل الخالفية في عقد النكاح بين الحنفية واملالكية563

564
من بداية كتاب اآلداب إلى نهاية ( ه727ت )كتاب املفاتيح شرح املصابيح، للشيخ مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني 

".  دراسة وتحقيق"املخطوط 
ماجستير7/30/2018عفاف الزروق بن حامد

565
الحمد لغة و : على شرح األربعين النووية من كتاب أنوار الطالبين بشرح األربعين النووية من أول قوله( هـ1178ت )تحقيق مقدمة السحيمي 

.ختام الدنيا بخروج املهدي: إلى قوله
ماجستير8/12/2018عبد هللا أحمد  شعبان

ماجستير11/21/2018بالل محمد أبو عنيزة".دراسة وتحقيق( "هـ1210ت )املقدمة الجزرية، لإلمام عبد الرحمن النحراوي النكات الحسان على شرح شيخ اإلسالم على566

ماجستير1/26/2019مجدي عبد الغني عريبي". دراسة وتحقيق( "هـ1148)اإلشارات العمرية في حل أبيات الشاطبية لعمر بن عبد القادر األرمنازي 567



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  58 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/31/2019عبد السالم فتحي سالم".تخريجا وتأصيال"زيادات القصيد على ما في التيسير 568

569
دراسة "من بداية صالة الجماعة إلى نهاية باب االعتكاف ( ه842ت )شفاء الغليل في شرح مختصر خليل، ألبي عبد هللا محمد البساطي 

".وتحقيق
ماجستير1/31/2019إبراهيم علي  حرشة

570
من بداية فصل خيار الزوجين حتى نهاية فصل القسم للزوجات ( ه1066ت )لألجهوري ( هـ776)مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل 

".دراسة وتحقيق"
ماجستير2/24/2019عبد السالم ميالد عطفة

571
اتحة إلى آخر منهج اإلمام القاسمي في االستدالل بالحديث النبوي الشريف وعلومه من خالل تفسيره محاسن التأويل من أول سورة الف

.سورة التوبة
ماجستير3/7/2019ناجي محمود غيدة

572
دراسة ( "هـ1194ت )الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني من بداية باب البيوع إلى نهاية باب العينة، للشيخ العالمة محمد البناني 

".وتحقيق
ماجستير3/10/2019وليد معمر طريبان

573
دراسة ( "هـ1194ت )الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني من بداية سجود التالوة إلى نهاية صالة الجنازة، للشيخ العالمة محمد البناني 

".وتحقيق
ماجستير4/2/2019هيثم ونيس أحمد الزائدي

ماجستير4/7/2019حسن سالم خصيب".دراسة وتحقيق"من بداية باب األقضية إلى نهاية أحكام الدماء ( هـ766ت )شرح الخرش ي على مختصر خليل 574

ماجستير7/16/2019لطفي ميالد عريبي".دراسة وتحقيق"هـ من مبحث التعريف بعلم الحديث إلى مبحث التدليس 1242الغرر في جبهة بهجة البصر لعثمان بن سند املتوفى سنة 575

ماجستير12/26/2019سعاد عقيل أوصيلة.التنبيه على مبادئ التوجيه: من خالل كتابه( هـ526ت )تخريج الفروع على األصول عند اإلمام ابن بشير 576

ماجستير12/29/2019الفيتوري محمد  شعيب".دراسة حديثية فقهية"أقوال اإلمام مالك التي حكاها عنه الترمذي في جامعه 577



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  59 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/26/2020عبد الرزاق محمد العيان"دراسة تحليلية"في تقرير مسائل املعاد من خالل تفسيره التحرير والتنوير ( م1973ت )منهج الطاهر ابن عاشور 578

ماجستير10/18/2020سميرة عثمان أبو عمود."دراسة وتحقيقا"من بداية باب الزكاة حتى نهاية باب األيمان والنذور ( هـ1036ت )للتنبكتي ( هـ776ت )املقصد الكفيل بحل مقفل خليل 579

580
:  ن لغةالدي: على شرح األربعين النووية املسمى أنوار الطالبين بشرح األربعين النووية من قوله( هـ1178ت )تحقيق مقدمة السحيمي 

".دراسة وتحقيق"يتراحم بها املؤمنون يوم القيامة : الحساب حتى قوله
ماجستير10/20/2020جاب هللا عجاج

581
من أول باب القضاء وشروطه إلى ( ه942ت )فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي 

".دراسة وتحقيق"آخر باب الشهادات وأحكامها 
ماجستير10/14/2020جمال أحمد عيواز

دكتوراه11/1/2007حسين أحمد  البغدادي.     صوره وأحكامه: إتالف املال في الشريعة اإلسالمية والقانون الليبي582

دكتوراه11/19/2007مريم محمد الرقيق.        منهج الطاهر بن عاشور في دراسة اإلعجاز القرآني583

ماجستير5/3/2006سعاد محمد انويجي".دراسة ميدانية بمنطقة سوق الخميس"أسباب تأخر سن الزواج عند الفتيات من وجهة نظر الفتيات غير املتزوجات 584

ماجستير5/4/2006منال محمد أبو قنديل".ي كماشبحث ميداني بالشركة العامة للصناعات الكيماوية بأب"مؤشرات الرضا الوظيفي لدى األفراد العاملين بمجتمع املصنع : 585

ماجستير8/2/2006موس ى أحمد  سالم.آثار العوملة وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية على املجتمع الليبي586

ماجستير2/28/2007بية محمد  السماتي".دراسة نقدية في التاريخ السياس ي واالجتماعي كتجارب الوحدة"الفكر القومي املعاصر بين النظرية والتطبيق 587



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  60 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

اقع اإلعالم العربي 588 ماجستير4/17/2007سالم مفتاح أبو القاسم".دراسة سوسيولوجية نقدية"ثورة االتصال وإعالم العوملة وو

ماجستير4/21/2007جمعة عبد الحميد شنيب".دراسة ميدانية داخل مدينة الخمس"التغيرات االجتماعية في األسرة وعالقتها بظاهرة انحراف األحداث : 589

ماجستير6/28/2007عفاف عبد الفتاح  أبو القاسم".قب نموذجااإلدارة العامة بجامعة املر "بعض مظاهر الثقافة املعوقة وتأثيراتها السلبية على األداء الوظيفي واملهن بمنطقة الخمس 590

ماجستير7/26/2007عبد اللطيف سعد  نافع.ثقافة الشباب والتغير االجتماعي في املجتمع العربي591

ماجستير9/4/2007فرج نجم الدين الحراري ".دراسة ميدانية داخل مدينة مسالتة"تعاطي املخدرات بين الشباب 592

ماجستير9/6/2007سعاد علي  الرفاعي".دراسة ميدانية بمنطقة الخمس"معوقات املشاركة السياسية للمرأة الليبية : 593

اقع االجتماعي والثقافي العربي594 ماجستير9/26/2007فوزي أبو شعفة الشعافي.النظرية االجتماعية الغربية املعاصرة وانعكاساتها على الو

595
افق األسري واالجتماعي للصم وضعاف السمع  ضعاف دراسة ميدانية على طالب مدرسة األمل لتعليم وتأهيل الصم و "مشكالت التو

".السمع بمدينة الخمس
ماجستير11/21/2007عائشة فرج  العائب

ماجستير2/25/2009فاطمة محمد أبو راس".دراسة ميدانية بمستشفى الخمس التعليمي"تأثير القيم األخالقية واالجتماعية على عمل املمرضات 596

ماجستير4/25/2009سعد محمد  الربش ي".ملحليدراسة ميدانية على مؤسسة اإلصالح والتأهيل الخمس ا"ظاهرة العود لإلجرام وعالقتها ببرامج مؤسسات اإلصالح والتأهيل 597



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  61 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

598
ة إمبيريقية ميدانية دراس"بعض املشكالت االجتماعية لدى الشباب الجامعي بمدينة زليتن وعالقتها بأساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة 

".على الشباب الجامعي ببعض الكليات الجامعية بمدينة زليتن
ماجستير4/27/2009آمال عبد السالم الهليب

599
اقع تقارير وسجالت الشرطة وآراء عينة من السائقين ورجال املرور ضمن حدود اللجنة الشعبية للع دل واألمن أسباب حوادث الطرق من و

".دراسة ميدانية ملنطقة الخمس"العام بشعبية املرقب 
ماجستير4/30/2009عادل هدية  الربش ي

ماجستير6/30/2009علي عبد هللا فرحات".م2000-1969دراسة تقييمية لخطط التنمية الليبية من "خطط التنمية في ليبيا 600

ماجستير7/14/2009فوزي محمد الحوات".دراسة ميدانية على عينة من شباب مدينة الخمس"أوقات الفراغ ودورها في انحراف الشباب 601

602
ا طالب جامعة املرقب دراسة اجتماعية حول تغير قيم الشباب في ليبي"العوملة الثقافية وتغير نسق القيم االجتماعية في املجتمع الليبي 

".نموذجا
ماجستير7/15/2009محمد عبد السالم الشكري 

ماجستير12/19/2009جابر خليفة سعود.التطوير التربوي والتعليمي في املجتمع العربي في ظل العوملة603

ماجستير12/30/2010مريم العجيل رقيعة".دراسة إمبيريقية"االنحراف االجتماعي وعالقته بالتفكك االجتماعي للنزالء بمؤسسة الخمس للتأهيل واإلصالح  604

ماجستير3/12/2016معمر مسعود انبيص".دراسة ميدانية داخل نطاق منطقة املرقب نموذجا"مخرجات التعليم العالي ومدى مالءمتها ملتطلبات التنمية في ليبيا 605

دكتوراه6/14/2006محمد أحمد الدوماني(.     لعظمىدراسة ميدانية على املراكز املهنية العليا في الجماهيرية ا)التدريب املنهي ودوره في تنمية القوى العاملة في املجتمع 606

ماجستير9/28/2002علي عبد السالم بالنور .النقد األدبي األندلس ي في القرن الخامس الهجري 607
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جامعة املرقب

139من (  62 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/22/2004محمد عبد السالم سويس ي.أدب عصر اإلسالم في تراث الجاحظ608

ماجستير6/24/2004الطيب حسين اجليل".دراسة تحليلية وصفية"أدب الخوارج في العصر األموي 609

ماجستير5/5/2005سعيد عمار الشكري .شعر الزهد في القرن الثاني الهجري 610

ماجستير7/11/2005مصطفى سالم حبلوص".ابن بطوطة أنموذجا"أدب الرحالت عند العرب نشأته وتطوره 611

ماجستير10/26/2005بشير أحمد األميري ".دراسة بالغية أسلوبية"وسائل اإلقناع في القرآن الكريم 612

ماجستير12/7/2005الجد بشارة حامد.التجربة الشعرية عند عباس محمد عبد الواحد613

ماجستير2/2/2006سليم مفتاح الصديق.أسلوب الدعاء في القرآن الكريم614

ماجستير2/16/2006سالم فرج  زبيك.شعر الحكمة في القرن الثاني الهجري 615

ماجستير3/18/2006إبراهيم محمد ادراه.تجنيسها وبناؤها: أحاديث ابن دريد في أمالي القالي616

ماجستير3/23/2006ميلود مصطفى عاشور ".دراسة فنية تحليلية"اللفظ واملعنى في التراث النقدي والبالغي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 617
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير3/30/2006محمد عبد السالم سويس ي.اإلعجاز البالغي والنقد األدبي عند الباقالني من خالل كتابه إعجاز القرآن618

ماجستير3/12/2007القاسم محمود زكريا.الشخصية في القصة القرآنية619

ماجستير3/15/2007محمد فرج فرحات.بشير الهاشمي أديبا وناقدا620

ماجستير11/21/2007مصطفى بشير رمضان(.هـ285ت )قضايا نقدية وبالغية في كتاب الكامل ألبي العباس املبرد 621

ماجستير11/24/2007فاطمة رجب موس ى".دراسة فنية تطبيقية( "شريفة القيادي نموذجا)الفن القصص ي والروائي النسائي في ليبيا خالل نصف قرن 622

ماجستير7/7/2009نورية عمران أبو ناجي.التشبيه والتمثيل في سورة األعراف أسلوبا وبالغة623

ماجستير2/23/2010إسماعيل عبد املعطي كالب".دراسة موضوعية فنية"الشخصية الفلسطينية في شعر أحمد دحبور 624

ماجستير7/21/2010فاطمة علي  الطبال".دراسة وصفية تحليلية( "م846-804/ هـ 231-188)فن الطباق في شعر أبي تمام 625

ماجستير1/29/2011محمد سالمة باكير".  دراسة وتحقيق"علي بن الحسين الرباطي وكتابه الكافي في علم القوافي 626

ماجستير11/29/2012محمد نوري قمو".دراسة وصفية تحليلية"الترسل الديواني في عصر املرابطين واملوحدين 627
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير9/8/2013ليلى علي  املهدوي ". دراسة وتحقيق( "هـ905ت )املختار في علم املعاني والبيان ليوسف بن حسين الكراماستي 628

ماجستير11/2/2015إذهيبة جمعة  الدعبوش.  بين النظرية والتطبيق2000–1950االتجاهات الشعرية في ليبيا خالل النصف الثاني من القرن العشرين 629

ماجستير2/28/2016مالك حسين  القاض يدراسة في جزئي تبارك وعم"الدالالت التركيبية في القرآن الكريم 630

ماجستير1/10/2017سعيدة عبد الهادي  الهمالي.الصورة البيانية في شعر الوأواء الدمشقي631

ماجستير4/26/2017صفية علي الطليس.مباحث اإلطناب في تفسير التحرير والتنوير632

ماجستير7/15/2018يوسف أحمد عبد الرحمن".دراسة وصفية تحليلية"الرمز  في شعر عبد املولى البغدادي ديوان على جناح نورس أنموذجا 633

ماجستير4/15/2019عبد هللا عبد القادر".دراسة وصفية تحليلية"األساليب اإلنشائية في سورة البقرة 634

ماجستير4/28/2019مهرة ونيس سعود"ديوان على جناح نورس أنموذجا"التجربة الشعرية في شعر عبد املولى البغدادي 635

ماجستير8/10/2020سمية محمد العكاش ي.جمع ودراسة( م2004ت )شعر الدوكالي نصر 636

ماجستير1/7/2001صالح أحمد صافار".دراسة وتحقيق( "الجزء الثاني( )ه639ت )الغرة املخفية في شرح الدرة األلفية، ألبي العباس أحمد بن الحسين بن الخباز 637
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ماجستير8/19/2002علي سالم شخطور ". دراسة وتحقيق( "ما)إلى نهاية ( لوال)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب البن املال الحصكفي من 638

ماجستير8/29/2002محمد إمحمد  أبو راس". دراسة وتحقيق( "ايمن)إلى نهاية ( إال)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب البن املال الحصكفي من 639

ماجستير9/19/2002إمحمد علي  أبو سطاش". دراسة وتحقيق"إلى نهاية الحروف ( من)ِمن بداية ( هـ1003ت )منتهى أمل األريب في الكالم على مغني اللبيب البن املال الحصكفي 640

ماجستير10/17/2002محمد سالم  العابر".  دراسة وتحقيق( "الباب الثاني والباب الثالث)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب البن املال الحصكفي 641

ماجستير11/4/2002بناصر محمد الفيتوري". دراسة وتحقيق"الجزء الثاني، ( ه879ت )أحاسن املحامل في شرح العوامل البن أمير حاج الحلبي 642

ماجستير12/15/2002عبد الرحمن أحمد املولى". دراسة وتحقيق( "الباب الرابع)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب البن املال الحصكفي 643

ماجستير5/1/2003نعيمة أحمد أبو راس(.  هـ392ت )القضايا اللغوية في كتاب الخصائص البن جني 644

ماجستير7/20/2003صالح حسين األخضر".  دراسة وتحقيق( "كل)إلى نهاية مبحث ( عن)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب، بداية من مبحث 645

ماجستير7/30/2003عبد هللا محمد  الجعكي". دراسة وتحقيق( "أال)إلى نهاية مبحث ( أن)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب، بداية من مبحث 646

ماجستير9/20/2004جبريل محمد عثمان".  دراسة وتحقيق( "على)إلى نهاية مبحث ( الباء املفردة)منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب، بداية من مبحث 647
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648
دراسة ( "لو)إلى نهاية مبحث ( كلتا-كال )بداية من مبحث ( هـ1003ت )منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب ألحمد الحصكفي 

". وتحقيق
ماجستير2/16/2005لطفي الفيتوري العالم

649
بداية من أول الكتاب إلى ( هـ1003ت )منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب ألحمد بن محمد شهاب الدين ابن املال الحصكفي 

". دراسة وتحقيق( "إن)نهاية مبحث 
ماجستير7/9/2005جمعة حامد  بشر

ماجستير12/15/2005سهام حامد  الهاللي.القضايا الصرفية عند الزركش ي في كتابه البرهان في علوم القرآن650

651
دراسة "من أول الكتاب إلى نهاية مبحث الفاعل ونائبه  ( هـ1037ت )شفاء الصدور بشرح الشذور لعبد امللك العصامي املعروف باملال عصام 

". وتحقيق
ماجستير6/3/2006املهدي محمد الصويد

افية في شرح الكافية للعالمة الحسن بن شرف شاه العلوي األسترباذي املتوفى سنة 652 ماجستير6/12/2006علي مصباح  زلطوم". دراسة وتحقيق"هـ 715الو

ماجستير6/17/2006محمد سليم حبيش.  التشابه واإلشكال في املعاني واإلعراب653

654
من باب ...( وما ال يتخذ وال يؤلف : )، من(هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، لعلم الدين القاسم بن أحمد بن املوفق اللورقي األندلس ي 

". دراسة وتحقيق"من باب املمنوع من الصرف  ( األلف والنون املضارعتان أللفي التأنيث: )العلم إلى نهاية قوله
ماجستير6/18/2006محمد علي  الزائدي

ماجستير10/26/2006معمر مصطفى حليفة". دراسة وتحقيق"من باب املبتدأ إلى باب عمل الفعل ( هـ1037ت )شفاء الصدور بشرح الشذور لعبد امللك العصامي املعروف باملال عصام 655

656
دراسة "من بداية الكتاب إلى آخر حرف األلف ( هـ1100ت )غنية األريب عن شروح مغني اللبيب، ملصطفى رمزي بن الحاج حسن األنطاكي 

". وتحقيق
ماجستير11/14/2006حسين صالح  الدبوس

657
(  وأما السبب الواحد فغير مانع أبدا: )، من أول قوله(هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، ألبي محمد القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي 

". دراسة وتحقيق( "أين زيد؟ وكيف عمرو؟ ومتى القتال؟: وفي قولهم: )إلى نهاية قوله
ماجستير12/10/2006محمود محمد أميمن
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658
780ملتوفى سنة شرح ألفية ابن مالك للشيخ أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري األندلس ي املالكي النحوي ا

". دراسة وتحقيق"ه من بداية الكتاب إلى باب الحال 
ماجستير2/12/2007سالم حسين  خريش

659
وخطة : )من بداية الكتاب إلى نهاية قوله( هـ661ت )املحصل في شرح املفصل لعلم الدين القاسم بن أحمد بن املوفق اللورقي األندلس ي 

". دراسة وتحقيق( "وهيلة للغنم وضمران وكساب
ماجستير2/21/2007مصباح عبد السالم رمضان

ماجستير3/1/2007علي إبراهيم الضاوي ".  دراسة وتحقيق( "هـ720ت )اللمحة في شرح امللحة ملؤلفه محمد بن الحسن بن سباع الصائغ 660

ماجستير3/8/2007سعد عبد اللطيف حبيب(.دراسة صرفية لنماذج خالفت القياس)شواذ النسب 661

662
ه من باب الحال إلى آخر الشرح 780شرح ألفية ابن مالك ملؤلفه ابن جابر الهواري األندلس ي املالكي من علماء القرن الثامن املتوفى سنة 

". دراسة وتحقيق"
ماجستير4/7/2007مصطفى محمد العجيلي

663
دراسة ( "لو)إلى نهاية مبحث ( الباء)من مبحث ( هـ1100ت )غنية األريب عن شروح مغني اللبيب، ملصطفى رمزي بن الحاج حسن األنطاكي 

". وتحقيق
ماجستير5/17/2007أبو عجيلة عويلي

664
من روابط الجملة بما هي خبر عنه إلى نهاية ( هـ1100ت )غنية األريب عن شروح مغني اللبيب، ملصطفى رمزي بن الحاج حسن األنطاكي 

". دراسة وتحقيق"الكتاب 
ماجستير5/28/2007خالد محمد غويلة

665
إلى روابط الجملة بما هي خبر ( لوال)من مبحث ( هـ1100ت )غنية األريب عن شروح مغني اللبيب، ملصطفى رمزي بن الحاج حسن األنطاكي 

". دراسة وتحقيق"عنه 
ماجستير7/12/2007بشير صالح الصادق

ماجستير9/3/2007مفتاح محمد  انبية.  دعائم الفصحى في ليبيا666

ماجستير11/15/2007عمر مصطفى كشيدان". دراسة وتحقيق"الدرة السنية على شرح ابن الناظم لأللفية من بداية الكتاب إلى نهاية حروف الجر 667
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668
جواز حذف املبتدأ أو الخبر إلى : ، من فصل(هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، لعلم الدين القاسم بن أحمد بن املوفق اللورقي األندلس ي 

". دراسة وتحقيق"حذف املفعول به : فصل
ماجستير3/13/2008عبد املولى محمد الدبار

ماجستير6/2/2008محمد توفيق  الشرفي".دراسة نحوية صرفية داللية( "جمع املذكر السالم)أبنية الجموع في القرآن الكريم 669

ماجستير7/30/2008مفتاح محمدالخمري ".  دراسة وتحقيق"شفاء الصدور بشرح الشذور لعبد امللك العصامي، بداية من عمل الفعل إلى نهاية الكتاب 670

ماجستير11/20/2008حنان علي  بالنور ".  دراسة وتحقيق"االستغناء في االستثناء للقرافي، من الباب الثالث والعشرين إلى الباب الحادي والخمسين 671

ماجستير1/20/2009رافع منذور الجميلي". دراسة وتحقيق( "هـ684ت )الضوء على املصباح لإلسفراييني 672

ماجستير1/21/2009بسمة محمد حسون ".دراسة نحوية تطبيقية"توجيه القراءات القرآنية في سورة األنعام بين حفص وقالون 673

ماجستير3/3/2009ميالد محمد غيث". دراسة وتحقيق"التحفة الشافية في شرح الكافية، ألبي إسحاق إبراهيم النيلي، من بداية املبنيات إلى نهاية الكتاب 674

675
البغدادي املعروف بتقي التحفة الشافية في شرح الكافية، للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين بن عبيد هللا بن إبراهيم بن ثابت الطائي

".  دراسة وتحقيق"الدين النيلي من علماء القرن السابع الهجري، من أول الكتاب إلى بداية املبنيات 
ماجستير8/18/2009محمود معتوق أبو رويص

ماجستير9/16/2009زهرة أحمد يحيى.  دراسة املسائل النحوية في كتاب الروض األنف لإلمام عبد الرحمن السهيلي676

677
: ومن أصناف االسم: )، من قوله(هـ661ت )املحصل في شرح املفصل ألبي محمد علم الدين القاسم بن أحمد بن املوفق اللورقي األندلس ي 

".  دراسة وتحقيق( "أسماء العدد: ومن أصناف االسم: )إلى قوله( املعرفة والنكرة
ماجستير11/14/2009مصطفى صالح القموني
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678
من الباب األول في موضوع االستثناء إلى ( هـ684ت )االستغناء في أحكام االستثناء لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 

". دراسة وتحقيق"الباب الثاني والعشرين في مسائل االستثناء املتصل 
ماجستير5/26/2010فائزة محمد الكوت

ماجستير9/23/2010عبير إسماعيل الرفاعي.  اختالف رواية الشاهد الشعري وأثرها في الخالف النحوي 679

ماجستير6/23/2011نعيمة محمد بريدان.  ، دراسة وتحقيق من بداية اإلضافة حتى نهاية الكتاب(هـ926ت )الدرة السنية على شرح ابن الناظم لأللفية لزكريا األنصاري 680

ماجستير7/11/2011إمباركة مفتاح التومي. املسائل النحوية في شرح ديوان املتنبي للواحدي681

682
، من (هـ790ت )ي املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ألبي إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطب

".  دراسة وتحقيق"بداية الحال إلى نهاية حروف الجر 
ماجستير1/3/2012عبد الغني أحمد شميلة

ماجستير1/22/2012نورية صالح افريج".دراسة نحوية وصرفية وصوتية"القراءات الشاذة في معجم تهذيب اللغة لألزهري 683

ماجستير9/6/2012نجاة مسعود اهويدي". يليةدراسة وصفية تحل"السيوطي ومنهجه حول توجيه مسائل الخالف في كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية 684

685
دراسة "من بداية النعت إلى نهاية نوني التوكيد ( هـ1140ت )إرشاد الطالب النبيل إلى ألفية ابن مالك وشرحها البن عقيل البن امليت 

". وتحقيق
ماجستير10/21/2012زينب إمحمد أبو راس

ماجستير9/2/2013حسين الهادي الشريف".دراسة وتحقيق"، من أول حرف الباء إلى نهاية عس ى (هـ1018ت )مواهب األديب في شرح مغني اللبيب، للمؤلف وحيي زاده األزنيقي 686

687
من بداية باب اإلضافة إلى نهاية باب ( ه1089ت )نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ملحمد بن محمد بن أبي بكر املرابط الدالئي 

". دراسة وتحقيق"التوابع 
ماجستير3/17/2014وليد جمعة بشر
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688
من أول باب أسماء األفعال واألصوات ( ه1089ت )نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ملحمد بن محمد بن أبي بكر املرابط الدالئي 

". دراسة وتحقيق"حتى نهاية باب التسمية بلفظ كائن ما كان 
ماجستير7/2/2014عادل محمد عبد هللا

689
من بداية باب النداء إلى باب ما زيدت امليم في ( ه1089ت )كتاب نتائج التحصيل في شرح التسهيل ملحمد املرابط الدالئي امللقب بالصغير 

". دراسة وتحقيق"أوله 
ماجستير10/25/2014محمد بشيررمضان

690
من بداية األحرف الناصبة لالسم (  ه1089ت )كتاب نتائج التحصيل في شرح التسهيل ملحمد بن محمد بن أبي بكر املرابط الدالئي 

افعة الخبر إلى نهاية باب النائب عن الفاعل  ". دراسة وتحقيق"الر
ماجستير7/30/2015كريمة الزروق أبو غفة

691
ومن أصناف االسم الثالثي إلى : ، من قوله(هـ661ت )علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي : املحصل في شرح املفصل، تأليف

". دراسة وتحقيق"ومن أصناف الفعل املضارع املرفوع : نهاية
ماجستير9/7/2015أحمد علي جمعة

692
، بداية من حرف الواو من باب اإلبدال إلى نهاية (هـ661ت )علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي : املحصل في شرح املفصل، تأليف

". دراسة وتحقيق"الكتاب الجزء الخامس 
ماجستير9/13/2015زلي إمحمد  غميض

ماجستير9/14/2015فتحية عطية يحيىشواذ الشواهد النحوية في شرح األشموني أللفية ابن مالك693

694
إلى ( أصناف الحروف حروف النفي: )، من باب(هـ661ت )علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي : املحصل في شرح املفصل، تأليف

". دراسة وتحقيقا( "ومن أصناف الحروف حرف التذكر: )نهاية باب
ماجستير10/3/2015بشير محمد سويس ي

695
ومن أصناف املشترك تخفيف : ، بداية من باب(هـ661ت )علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي : املحصل في شرح املفصل، تأليف

". دراسة وتحقيقا"الهمزة إلى نهاية فصل الياء من إبدال الحروف 
ماجستير10/7/2015رمضان محمود مركوب

696
، بداية من قسم الحروف إلى نهاية حروف (هـ661ت )علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي : املحصل في شرح املفصل، تأليف

دراسة وتحقيقا "العطف 
ماجستير11/26/2015أحمد محمد أبو غالية

ماجستير12/27/2015محمد مفتاح إشويخةهيلاعتراضات أبي حيان على ابن مالك في أبواب املبتدأ والخبر ونواسخهما من كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التس697
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698
، بداية من الفعل املضارع (هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، ألبي محمد القاسم بن أحمد بن املوفق علم الدين اللورقي األندلس ي 

". دراسة وتحقيقا"املنصوب إلى نهاية أفعال القلوب 
ماجستير3/7/2016إيمان يحيى خوجة

699
، من (هـ790ت )ي املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ألبي إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطب

".  دراسة وتحقيق"بداية  عوامل الجزم حتى باب النصب 
ماجستير5/16/2016منى محمد  الهمالي

ماجستير8/15/2016عبد الحكيم أحمد غليليب".باب نواسخ االبتداء"اعتراضات الشاطبي النحوية في كتابه املقاصد الشافية شرح الخالصة الكافية 700

701
من أول باب إعراب الفعل إلى نهاية باب عوامل (  ه1089ت )نتائج التحصيل في شرح التسهيل ملحمد بن محمد بن أبي بكر املرابط الدالئي 

". دراسة وتحقيق"الجزم 
ماجستير4/17/2018إمحمد محمود الشاهري 

702
، (هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، الجزء الخامس، ألبي محمد القاسم بن أحمد بن املوفق علم الدين اللورقي املعروف باألندلس ي 

". دراسة وتحقيق( "اإلمالة، الوقف، القسم، اإلدغام، وانتهاء بمسائل)ابتداء من أصناف املشترك 
ماجستير5/12/2018علي عبد املجيد جعيب

ماجستير9/25/2019ربيعة عبد الغني بن عائشة".دراسة وصفية تحليلية( "م1165-هـ560ت )التركيب النحوي وأثره في تعليل الوقف واالبتداء في كتاب علل الوقوف لإلمام السجاوندي 703

704
من بداية شواهد ( هـ1126ت )شرح أبيات القاض ي البيضاوي للقاض ي إبراهيم بن مصطفى بن محمد الفرض ي املشهور  بوحدي الرومي 

".دراسة وتحقيق"سورة األعراف إلى نهاية شواهد سورة يس 
ماجستير9/26/2019عمر أحمد فيتور 

705
من باب املفعول معه إلى نهاية ( ه1089ت )كتاب نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ملحمد بن محمد بن أبي بكر املرابط الدالئي 

".  دراسة وتحقيق"الحال 
ماجستير9/28/2019عدنان محمود الشريف

ماجستير12/30/2019إمحمد محمد املصراتي.تعقبات السيوطي النحوية ألبي البقاء العكبري في كتاب عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد في إعراب الحديث706

ماجستير10/1/2020أحمد علي  ناجي(.عناية القاض ي وكفاية الراض ي)التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 707
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708
هو : االستثناء، قلت: )، بداية من قول املصنف(هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، ألبي محمد القاسم بن أحمد اللورقي األندلس ي 

".  دراسة وتحقيق( "استفعال، من ثنيت عليه إلى نهاية املجلد األول الذي ينتهي بآخر املنصوبات
ماجستير10/8/2020حنان عمران أبو القاسم

ماجستير10/15/2020أمينة علي ناجي.قرن السابع الهجري املسائل النحوية الخالفية من كتاب الصفوة في شرح الدرة األلفية ألبي إسحاق إبراهيم بن الحسين النيلي من علماء ال709

710
، بداية من قول املصنف (هـ661ت )املحصل في شرح املفصل، ألبي محمد القاسم بن أحمد بن املوفق اللورقي األندلس ي املغربي علم الدين 

".  دراسة وتحقيق"هو ظرف الزمان واملكان إلى نهاية باب التمييز 
ماجستير12/20/2020ساملة ميالد  أبو القاسم

دكتوراه4/15/2006علي ماض ي  العبودي.  الظواهر الداللية في كتب معاني القرآن حتى القرن الرابع الهجري 711

ماجستير7/13/2005محمد السريتي سالم(.            م1943–1911)التطور السياس ي للحركة الوطنية الليبية 712

ماجستير7/27/2005سالم جمعة  اغريبيل.              الحياة الزراعية في مصر في العصر األموي 713

ماجستير1/7/2006إسماعيل سالم  سالم(.      م1745–1711)األوضاع االقتصادية واالجتماعية بإيالة طرابلس الغرب في عهد أحمد باشا القرمانلي 714

ماجستير2/14/2006أسماء موس ى  زايد. م1146–1056/ هـ 448541الصالت التجارية بين بالد املغرب األقص ى والسودان الغربي في عصر املرابطين 715

ماجستير4/6/2006عبد الحكيم  زايد(.     م660–610/ هـ 1040)عالقات العرب مع الحبشة في صدر اإلسالم 716

اقف الدولة العثمانية منها 717 ماجستير4/17/2006ساملة محمد املدني(.        م18821914)األطماع االستعمارية الصهيونية في فلسطين ومو
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ماجستير6/12/2006محيي الدين محمد(.           م18351911)العالقات الليبية الفرنسية إبان العهد العثماني الثاني 718

ماجستير9/14/2006علي أحمد  أحمد(.         م1835–1711)النشاط التجاري إليالة طرابلس الغرب في العهد القرمانلي 719

ماجستير12/8/2006حمزة محمد البكوش.       م750–622/ هـ 1132الجاسوسية في الدولة العربية اإلسالمية من 720

ماجستير1/29/2008سالم عمار  الجحيدري (.        م1935–1898)مجلة املنار وموقفها من القضايا السياسية في الشمال األفريقي 721

ماجستير3/16/2008زهرة إبراهيم الضاوي .     م1030إلى 755/ هـ 138422التدوين التاريخي باألندلس وتطوره خالل فترة الحكم األموي 722

ماجستير3/17/2008علي منصور خليفة.               م1055إلى 847/ هـ 447إلى 232االضطرابات االجتماعية في إقليم العراق دراسة في األسباب والنتائج التي ترتبت عليها في الفترة من 723

ماجستير6/18/2008مفتاح محمد التاجوري(.       م565–527)التاريخ السياس ي واالقتصادي لشمال أفريقيا أثناء حكــم اإلمبراطور جستيان 724

ماجستير7/30/2008عمران مختار القدار(.          م1969–1952)األوضاع االجتماعية والصحية في مدينة زليتن 725

ماجستير11/12/2008عبد الرحيم علي الصدوري.   م749–661/ هـ 41132املحدثات في مؤسسات الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي 726

ماجستير12/30/2008حواء عبد السالم ميحاط.   م دراسة في دورهم السياس ي وأثرهم العسكري واألدبي720–م 660/ هـ 102هـ 40آل املهلب ودورهم في الدولة األموية 727
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ماجستير2/1/2009مصطفى جمعة الشيباني(.     م455–ق م 48)الحياة االقتصادية واالجتماعية في األودية الليبية الغربية خالل العصر الروماني 728

ماجستير2/25/2009عيادة عاشور هرهور .    م1174–1146/ هـ 541569نور الدين محمود زنكي ودوره في مقاومة الغزو الصليبي 729

ماجستير5/14/2009مصطفى سالم الزريقاني(.            م1969–1952)الحياة االقتصادية في مدينة زليتن 730

ماجستير7/16/2009مختار علي البحباح(.              م19431952)األوضاع الصحية في ليبيا 731

ماجستير7/19/2009صالحة محمد بن عروس.       م945–846/ ه 334–232املصادرات والتضمينات في العراق 732

ماجستير12/3/2009نجالء عبد هللا الزدام.   م305–ق م 111الجرامنت وعالقاتهم السياسية والتجارية مع املدن الساحلية خالل العصر الروماني من 733

ماجستير8/19/2004عيادة مسعود عقوب.      يتن وضواحيهاالتكيف األسري واملدرس ي وعالقته بمستوى التحصيل الدراس ي لدى طلبة الشهادة بالثانويات التخصصية بمدينة زل734

ماجستير10/4/2005سكينة عثمان قدارة.          مفهوم الذات وعالقته بالقلق لدى طلبة الثانويات التخصصية بمدينة زليتن735

ماجستير12/13/2005فتحية عثمان  الكشر.     الحرمان األبوي وعالقته باملخاوف الشائعة لدى تالميذ الشق األول والثاني من مرحلة التعليم األساس ي بمدينة زليتن736

افق النفس ي االجتماعي لدى طلبة جامعة 737 ماجستير5/17/2006فاطمة مختار حميد.         أكتوبر بمصراتة7القيم السائدة وعالقتها بالتو
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ماجستير7/22/2006ساملة انصير ديهوم.        أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى طلبة الثانويات التخصصية بمدينة زليتن738

739
افق النفس ي لدى املعلمين املتزوجين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي  التخصص ي بمدينة الحاجة إلى األمان العاطفي وعالقتها بالتو

.   زليتن
ماجستير7/30/2006فاطمة عبد الحميد املبقع

ماجستير8/8/2006فاطمة محمد الجحيدري .            املشكالت التي تواجه مديري مدارس مرحلة التعليم األساس ي دراسة ميدانية في مدينة زليتن740

ماجستير8/26/2006مصطفى معمر حبيل.            العنف اللفظي الوالدي تجاه األطفال وعالقته بالصحة النفسية دراسة ميدانية بمدينة زليتن741

ماجستير12/27/2006إسماعيل عبد هللا صوان.   على تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بشعبية املرقب2-تقنين اختبار الذكاء املتحرر من التأثير الثقافي لكاتل املقياس 742

افق النفس ي االجتماعي لدى مرض ى السكري بمدينة زليتن743 ماجستير12/27/2006حنان رمضان  الديب.         مفهوم الذات وعالقته بالتو

ماجستير2/25/2007نجاة موس ى اشميلة.            االتجاهات الدينية وعالقتها بالسلوك العصابي لدى املراهقين دراسة ميدانية لطالب املرحلة الجامعية بمدينة زليتن744

ماجستير4/18/2007زينب عمر حمير.        تعديل بعض االضطرابات السلوكية لدى األطفال باستخدام برنامج إرشادي عن طريق اللعب دراسة تجريبية745

ماجستير6/9/2007خديجة محمد عمر كريم.أثر استخدام أسلوب االسترخاء العضلي في تخفيض السلوك العصابي لدى طالبات املرحلة الثانوية في مدينة زليتن746

747
يم األساس ي أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بمفهوم الذات والتحصيل الدراس ي لدى تالميذ الصف الخامس والسادس ملرحلة التعل

.    دراسة ميدانية على مدارس التعليم األساس ي بمؤتمر شهداء كعام زليتن
ماجستير9/15/2007أنور عبد السالم عصمان
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ماجستير11/7/2007هنيئة الزوام الجندي.          العالقات اإلنسانية السائدة بين مدراء ومعلمي املرحلة الثانوية وعالقتها بالرضا املنهي748

ماجستير11/15/2007تجديدة أبو سيف أحمد.            اتجاه األستاذ الجامعي نحو مهنة التدريس وعالقته بتحقيق الذات749

ماجستير1/17/2008نهى علي عبدو البحباح.            الضغوط النفسية وعالقتها باالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة املرقب750

افقهم النفس ي االجتماعي لدى تالميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم األساس ي بمد751 ماجستير4/3/2008هدى فتحي مخلوف.     ينة زليتنمشكالت املتفوقين وعالقتها بتو

ماجستير9/3/2008رجب سالم غموقة.              اتجاهات طالب التعليم األساس ي نحو البرامج الرياضية752

ماجستير7/13/2009زينب محمد  الكويز.       تقدير الذات لدى طلبة وطالبات كليات إعداد املعلمين بمدينتي زليتن ومصراتة وعالقته ببعض املتغيرات753

ماجستير8/29/2009زهرة اشتيوي  بن عثمان.         أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باالتجاهات الجنسية لدى طالب املرحلة الجامعية بمدينة زليتن754

ماجستير7/10/2005رحمة محمد اصميدة.              نقد امليتافيزيقا في الفلسفة املعاصرة دراسة نقدية ملوقف الوضعية املنطقية من امليتافيزيقا755

ماجستير9/23/2005خالد الهادي  بن محمود.                 الحكمة في القرآن الكريم756

ماجستير5/31/2006فاطمة الزهراء الهدار.              الجانب العلمي في فلسفة ابن سينا757
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ماجستير7/22/2007أسماء سالم عريبي.           مفهوم العدالة واملساواة بين أفالطون والنظرية العاملية الثالثة دراسة تحليلية نقدية مقارنة758

ماجستير3/3/2008سليمة جمعة املشيطي.               االتجاه الصوفي عند أبي حامد الغزالي759

ماجستير6/21/2008عائشة فرج أبو بريق.            مفهوم صفة العلم اإللهي بين الغزالي وابن رشد دراسة تحليلية مقارنة760

ماجستير7/14/2008فوزي محمد الصداعي.                 شرح عقائد النسفي دراسة وتحقيق761

ماجستير10/13/2008سيد عبد هللا حافظ.        هـ دراسة وتحقيق907شرح العقائد العضدية ملحمد بن أسعد الصديقي الدواني املتوفى سنة 762

ماجستير7/14/2009منصور سالم عبد النبيالجزء األول من( فصوص الحكم)من خالل كتابه ( هـ560638) النزعة الصوفية عند الشيخ محيي الدين بن عربي 763

ماجستير8/17/2009حمزة أحمدعاشور الجزء الثاني من( فصوص الحكم)من خالل كتابه ( هـ560638) النزعة الصوفية عند الشيخ محيي الدين بن عربي 764

ماجستير8/18/2009ساملة إمحمد  بن حليم(.  اإلعانة–قواعد التصوف –عدة املريد الصادق )حدود الطريقة الصوفية عند الشيخ أحمد الزروق من خالل كتبه الثالثة 765

افية العمران766 ماجستير7/25/1999علي محمد التير.                  مدينة زليتن دراسة في جغر

ماجستير11/17/1999محمد احميميد  احميميد.     م1970–1911( طرابلس–مصراتة )االتجاهات املكانية لتطور االستيطان الزراعي اإليطالي في منطقة 767
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المناقشة

الدرجة 

العلمية

افيا الطبيعية768 ماجستير10/25/2000حافظ عيس ى الزوي.                  حوض الكفرة دراسة في الجغر

ماجستير11/1/2000معتوق علي عون (.          الخمس–مصراتة )ظواهر التنوع والتركز الزراعي في املنطقة الساحلية 769

ماجستير11/8/2000عبد السالم محمد الحشاني(.           الخمس–مصراتة )التصحر التدعيم والرجوعية في املنطقة الساحلية 770

ماجستير5/31/2011فرج محمد  سليمان.           م1996–1963االتجاهات املكانية للتنمية الزراعية في ليبيا 771

افية السكان772 ماجستير9/18/2001مفتاح محمد البرطاع.                  منطقة زليتن دراسة في جغر

افية السكان2000–1954التغيرات السكانية في منطقة الكفرة 773 ماجستير9/20/2001إسماعيل عبد الغني  حمودة.           م دراسة في جغر

افية الصناعة774 ماجستير7/1/2004مصطفى منصور جهان.             توطن صناعة النسيج والجلود في شعبية مصراتة دراسة في جغر

افية تحليلية ألثر العوامل الطبيعية والبشرية على أنظمة النقل775 ماجستير12/1/2004جمال إبراهيم بن رمضان.               شبكات النقل في منطقة مصراتة دراسة جغر

ماجستير12/6/2004علي املبروك مصباح موس ى.  م2002–1980سرت ودورها في االقتصاد الليبي –التوزيع املكاني للثروة السمكية في سواحل منطقة مصراتة 776

افية777 ماجستير1/6/2005أحمد عبد الكريم أبو شنب.                 السياحة بشعبية نالوت دراسة جغر
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المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/9/2005علي مصطفى سليم.           العالقات املكانية لنظم الحيازات الزراعية بتمويل الزراعة في منطقة مصراتة778

ماجستير7/27/2005جمال الدين محمد عيبلو.             استخدامات املياه واملشكالت التي تواجهها بشعبية مصراتة779

افية لتنفيذ مخطط مدينة زليتن خالل الفترة من 780 ماجستير7/30/2005علي عطية أبو حمرة.        م2005إلى 1980األبعاد الجغر

ماجستير10/22/2005أحمد عبد املجيد الشريف.             انجراف التربة وأثره في تصحر أراض ي هضبة غريان781

اقع األنشطة الصناعية في منطقة زليتن782 ماجستير12/12/2005إسماعيل مصباح الزاوية.            األنماط املكانية ملو

ماجستير1/25/2006معمر مخزوم الشحومي.            مدينة مصراتة التركيب البنائي والوظيفي وأسس العالقة اإلقليمية بمخططها783

افية للسياحة في شعبية املرقب والرؤية املستقبلية آلفاق استثمارها784 ماجستير9/10/2006منيرة غيث غيث.          املقومات الجغر

ماجستير9/21/2006محمد املهدي األسطى.            العالقات املكانية ملجمع الحديد والصلب بالتطور الحضري ملدينة مصراتة785

افية املدن786 ماجستير2/20/2007أسماء محمد الشيخي.                 وظائف مدينة زليتن دراسة في جغر

إقامة املشاريع االستيط787 ماجستير3/23/2009سعاد عمرعصمان.      انية والعمرانيةهيدروجيومورفولوجية وادي ساسو وأثرها في استثماراته االقتصادية في قطاعي الزراعة والرعي و



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  80 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
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افية الخرائط( الكوروبلث)استخدام خرائط التوزيع النسبي 788 ماجستير10/29/2009فوزية محمد كحيل.          في تمثيل سكان منطقة زليتن دراسة في جغر

ماجستير1/3/2011سالم ونيس الدعبوش.                التساقط على املرتفعات الشمالية الليبية789

ماجستير10/13/2003بشير سالم املحجوب.     القسم األول من املنظومة الفطيسية املوسومة بالضوء املنير املقتبس من مذهب اإلمام مالك بن أنس عرض وتحليل790

ماجستير2/5/2006إبراهيم عبد هللا خليفة.  ه دراسة وتحقيق573شرعة اإلسالم إلى دار السالم لإلمام محمد بن أبي بكر الجوغي إمام زاده املتوفى سنة 791

ماجستير4/20/2006حسين علي عبيد عون .              أحكام العفاف والستر ومقاصد الشريعة منها سورة النور دراسة موضوعية792

793
دراسة وتحقيق من باب الزكاة إلى باب ( هـ1998ت )الشذرات الشذية على الدرر السنية، للشيخ الطيب بن عثمان بن طاهر املصراتي 

.    الفرائض
ماجستير6/13/2006علي معتوق  الدين

ماجستير7/3/2006مصطفى فرج زايد.دراسة وتحقيق( هـ1998ت )أحكام الطهارة والصالة من الشذرات الشذية على الدرر السنية، للشيخ الطيب بن عثمان بن طاهر املصراتي 794

795
املقدمة والحديثان األول الثاني دراسة ( هـ1106ت )الفتوحات الوهابية بشرح األربعين النووية إلبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي 

.  وتحقيق
ماجستير1/14/2007فتحي فتح هللا الجعرود

ماجستير2/12/2007محمد علي ناصفمن الحديث الثالث والعشرين إلى آخر( هـ1106ت )الفتوحات الوهابية بشرح األربعين النووية إلبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي 796

ماجستير11/1/2012نجوى محمد الصاري .          تطبيقات القاعدة الكلية األمور بمقاصدها في الشرح الصغير للشيخ الدردير797
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تاريخ 
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ماجستير9/11/1997مصطفى مفتاح الجندي.                  متوكليات البحتري 798

ماجستير8/28/1999عادل بشير الصاري .               الغموض في الشعر العربي الحديث دراسة فنية ألسباب الغموض في شعر جيل الرواد799

ماجستير8/28/1999املهدي إبراهيم الغويل.                السياق وأثره في املعنى دراسة أسلوبية800

ماجستير9/18/1999محمد سليمان عبد الحفيظ.             نقد الشعر عند اإلحيائيين في مصر والشام والعراق801

ماجستير9/20/1999محمد منصور  التومي.            قضايا نقدية عند ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة802

ماجستير9/29/1999أبو بكر محمد سويس ي.            أسلوب القصر في القرآن الكريم فيما نزل قبل الهجرة803

ماجستير10/19/1999محمد حسين  بلعيد.                التمرد في الشعر الجاهلي804

ماجستير11/23/1999محمد علي  كندي.              القناع في الشعر العربي الحديث السياب ونازك والبياتي805

ماجستير3/12/2000الطاهر ضو بشير.               الصورة الفنية في شعر ابن زيدون 806

ماجستير5/10/2000عبد السالم املخزوم الشيماوي .            الحداثة في التراث النقدي في القرن الرابع الهجري 807
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ماجستير11/9/2000محمد عمار األبيض.               السجع في القرآن بين النفي واإلثبات808

ماجستير5/9/2001أحمد محمد  الشيالبي.           م دراسة وصفية تحليلية نقدية1995–1961القضايا االجتماعية في الرواية الليبية 809

ماجستير6/2/1997محمد مصطفى  كالب.            م دراسة موضوعية فنية1994–1987شعر االنتفاضة الفلسطينية 810

ماجستير3/24/1998حليمة مصباح الجالب.           م دراسة موضوعية فنية1994–1969شعر املرأة الليبية من سنة 811

ماجستير7/10/1999أحمد محمد الجرم.          م1995–1950اتجاهات نقد الشعر الليبي الحديث للفترة من 812

ماجستير7/10/1999محمد عبد هللا قرواش.             بالغة الحذف في القرآن الكريم في سورة البقرة813

ماجستير3/6/2010عبد الحكيم فرج  فليفل.            املثلجات بمصراتةتأثير اإلعالن املرئي املتكرر على الرغبات االستهالكية للجمهور دراسة تطبيقية على زبائن شركة النسيم للزبادي و 814

ماجستير3/5/2009عطية مفتاح  الفيتوري.           نظام املعلومات التسويقية وأثره على سياسات توزيع السلعة دراسة تطبيقية على إدارة مصنع إسمنت زليتن815

816
ية لترشيد استهالك عرض وتقييم لسياسات ترشيد استهالك الطاقة في بعض البلدان النامية مع اإلشارة الخاصة لفعالية السياسات الليب

الطاقة من
ماجستير2/15/2001الحسين الهادي عبد هللا

ماجستير5/3/2001عمار السر حميدة الطيب.          دور التكامل االقتصادي في تحقيق األمن الغذائي للجماهيرية الليبية والسودان817
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818
ة خالل الفترةالعوامل العامة املحددة لحجم اإلنفاق العام في البلدان النامية مع اإلشارة الخاصة ملحددات اإلنفاق في الجماهيرية الليبي

1969
ماجستير6/12/2001أبو القاسم يوسف بازينة

ماجستير11/6/2001عبد الرزاق محمد  التالوي 1997–1970العوامل املحددات لحجم االئتمان املصرفي في البلدان النامية مع اإلشارة الخاصة إلى ليبيا خالل الفترة 819

ماجستير1/1/2002سعاد عبد السالم عريقيب1995–1975دراسة تحليلية للطلب على النقود في االقتصاد الليبي خالل الفترة 820

ماجستير5/23/2002سابق عبد هللا عبد الحميد.         م 1999–1980محددات حجم الضرائب املباشرة في ليبيا من 821

ماجستير6/15/2002راشد مبارك بابكر1999–1980محددات حجم الصادرات الليبية في الفترة 822

823
–1964فترة العوامل املحددة لحجم اإلنفاق االستهالكي العائلي في بعض الدول النامية مع اإلشارة الخاصة للجماهيرية العظمى خالل ال

1999
ماجستير7/19/2003مصطفى مفتاح كريدلة

ماجستير7/26/2003مصطفى رجب البلعزي .     2000–1970عرض وتقويم لبعض مؤشرات تقدير درجة فعالية التنمية االقتصادية الليبية خالل الفترة 824

825
بية للحديد والصلب العوامل املحددة ملستوى اإلنتاجية في االقتصاد الليبي مع اإلشارة الخاصة إلى محددات إنتاجية العاملين بالشركة اللي

.  بمصراتة
ماجستير9/30/2003عبد املولى عثمان شاكة

ماجستير7/21/2004عمار حمدها  أبو بكر.    م2000–1970أثر تقلبات أسعار النفط العاملية على التنمية االقتصادية في املغرب العربي خالل الفترة 826

827
آفاقها املستقبلية لبعض دول شرق الق ارة األفريقية جنوب دراسة تطبيقية لتقدير دوال إنتاج واستهالك أهم محاصيل الحبوب الرئيسية و

الصحراء خالل
ماجستير10/27/2004محمود رمضان ابشيش
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ماجستير3/6/2005يونس علي املجدوب2000–1970أثر اإلنفاق العام في التغيرات البنيوية في االقتصاد الليبي خالل الفترة 828

ماجستير3/20/2005نجمة أحمد احبيش2000–1980أثر الديون الخارجية على التنمية االقتصادية في مصر والجزائر خالل الفترة 829

ماجستير3/24/2005علي أحمد  حمير.        م2001–1970دراسة تحليلية لعرض النقود في ليبيا في الفترة من 830

ماجستير4/14/2005عبد الرزاق عبد هللا السوقي(.  م2001–1980)اآلثار االقتصادية للتجارة الخارجية ودورها في دعم عمليات التنمية االقتصادية في الجماهيرية الليبية خالل الفترة 831

ماجستير7/7/2005محمد عقيل زايد.            العوامل املؤثرة في تحديد سعر الصرف الفعال دراسة تحليلية ألهم محددات سعر صرف الدينار الليبي832

ماجستير11/30/2005نوري حسن  خلف هللا.     2002–1980أثر اإلنفاق العام على بعض التغيرات االقتصادية الكلية في ليبيا خالل الفترة 833

ماجستير3/14/2006صالح عبد املولى الزروق (.      م2000–1990)تقدير دالة تكاليف اإلنتاج ملنتجات الشركة الليبية للحديد والصلب خالل الفترة 834

ماجستير4/6/2006سالم عطية بن سليم.   2002–1980تقييم أثر اإلنفاق التنموي على تحقيق أهداف خطط التنمية االقتصادية في ليبيا خالل الفترة 835

ماجستير3/22/2007وردة عبد هللا أبو زنداح.2004–1985ل الفترة دراسة تحليلية اقتصادية لدور املصارف التجارية في تنمية وتطوير القطاعات االقتصادية في الجماهيرية الليبية خال836

آفاقها املستقبلية ضمن نطاق االتحاد األفريقي خالل الفترة 837 ماجستير5/24/2007أبو بكر إبراهيم وفاء.      2004–1990تجارة ليبيا الخارجية و
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ماجستير1/9/2008ربيعة عاشوراملبسوط.           2003–1980أثر القرض العام املحلي على قطاعات االقتصاد القومي الليبي دراسة تطبيقية للفترة 838

ماجستير2/3/2008فتحية علي البركي.           اتجاهات تجارة ليبيا الخارجية وتحديات االنضمام ملنظمة التجارة العاملية839

ماجستير2/9/2008عز الدين زلي حشلوف(.       م2005–1985)السياسات النقدية وآثارها على االستثمار في االقتصاد الليبي خالل الفترة 840

ماجستير5/5/2008إبراهيم مصطفى هويدي.     2006–1997تطوير كفاءة سوق األوراق املالية الليبية باالستفادة من التجارب خالل الفترة 841

ماجستير7/6/2008علي عمران الزائدي(.    م2005–1990)دراسة تحليلية ملحددات الطلب على النقود وأثره على االقتصاد الليبي خالل الفترة 842

ماجستير8/17/2008علي الجحاوي سعيد.       2004–1985دراسة تحليلية لعوائد عنصر اإلنتاج في االقتصاد الليبي خالل الفترة 843

ماجستير12/24/2008خديجة محمد غيث.      2005–1985قياس وتحليل اآلثار االقتصادية لبعض سياسات مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة 844

ماجستير2/8/2009هاجر عمر منيدر.         م2005–1990العوامل املحددة لحجم االستثمار وأثره على النمو االقتصادي في االقتصاد الليبي دراسة تطبيقية عن الفترة 845

ماجستير4/9/2009أسماء مبارك الحاس ي.          م 2004–1970القروض املصرفية وأثرها على نمو القطاع الصناعي في ليبيا دراسة اقتصادية قياسية للفترة 846

ماجستير5/23/2009ميالد إبراهيم حامد(.       م2006–1985)أثر ضريبة الدخل على املتغيرات االقتصادية في الجماهيرية خالل الفترة 847
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المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/14/2009عبد القادر بريك.            ثكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وآثارها على اقتصادات الدول النامية دراسة حالة القطاع املصرفي الليبي848

ماجستير7/14/2009محمد سالم  إسماعيل.        دراسة لضوابط انتقاالت رؤوس األموال األجنبية ودورها في تحقيق األهداف االقتصادية الكلية849

ماجستير12/17/2009ساملة عبد القادر غيث(.    م2005–1985)تحليل العالقة بين العجز والفائض في املوازنتين العامة واملدفوعات لالقتصاد الليبي للسنوات 850

ماجستير1/19/2010فرج منصور العبدي.    م2006–1970مساهمة اإلنتاج الزراعي في تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء بالجماهيرية خالل الفترة 851

ماجستير1/26/2010بشير علي درز .             جدوى االستثمار في وسائل النقل البحري دراسة خاصة على الشركة الليبية للحديد والصلب852

ماجستير1/20/2011رجب إمحمد  زحيلق.        دراسة تطبيقية في مدينة زليتن2007–1993دراسة تحليلية لنمط االستهالك في ليبيا خالل الفترة 853

ماجستير9/25/2012عبد املجيد إبراهيم أبو رقيقة.      م2008–1990أثــــر إجمالي الواردات على العجـــز في امليزان التجاري الليبي في الفـــترة من 854

ماجستير3/19/2013مصطفى علي شكالوون.     م2010–1975تحليل العالقة بين الواردات والطلب االستهالكي في االقتصاد الليبي خالل الفترة 855

ماجستير1/12/2001حسين عزو آدم.             1980–1960شرعية النظام والصراعات السياسية في تشاد دراسة تحليلية للمجتمع التشادي في الفترة ما بين 856

ماجستير6/5/2001علي إبراهيم األشهب.             العربية-ربيةنزاعات الحدود في الخليج والجزيرة العربية دراسة تحليلية سياسية تاريخية لنزاعات الحدود وتأثيرها على العالقات الع857
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/12/2001محمد عبد هللا  التير19451990جامعة الدول العربية ودورها في حل النزاعات العربية 858

ماجستير7/4/2002محمد جبريل بن طاهر.               سيادة الدولة في عصر العوملة859

ماجستير11/21/2002العماري محمد اعتيقة.           م1952–1944سياسات الواليات املتحدة األمريكية تجاه مصر 860

ماجستير12/19/2002مصطفى محمد  التائب.         اللوبي اليهودي وتأثيره على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية861

ماجستير6/17/2003رجب عمر  العاتي.              م2001–1990املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 862

ماجستير7/13/2003مفتاح الهمالي الحرشة.          دور املتغيرات السياسية في إستراتيجية التعاون الليبي مع دول الجوار األفريقي863

ماجستير9/20/2003منير مصطفى الشبلي19912000إشكالية الالجئين في املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 864

ماجستير9/25/2003محمد علي عز الدين.             سياسة الفضاءات وعالم ما بعد الحرب الباردة دراسة في التصور الليبي865

ماجستير9/27/2003ناصر فرج املهباط.            اتخاذ القرار في املؤتمرات الشعبية في النظام الجماهيري 866

ماجستير10/2/2003أبو بكر علي الهاشمي.             العالقات اإلسرائيلية األفريقية بعد اتفاقية كامب ديفيد867
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/19/2004عبد الناصر عبد السالم الدهري .               الشرق أوسطية وتحديات األمن القومي العربي868

آفاقها املستقبلية: العالقات العربية األفريقية869 ماجستير6/13/2004محمد أحمد شعيب.               أبعادها و

ماجستير6/20/2004يوسف أحمد احمادي.         م2000–1990املتغير األمريكي في أمن الخليج العربي من 870

ماجستير7/22/2004خالد سعد محمد كريم.           السياسة الخارجية األمريكية تجاه القارة األفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة871

ماجستير11/10/2004ميالد علي محسن.      وأثرها على األمن القومي العربي2000–1990السياسة األمريكية تجاه املنطقة العربية خالل الفترة 872

ماجستير6/21/2005أنور محمد أبو جناح.           التنافس األمريكي األوروبي على منطقة الشرق األوسط بعد الحرب الباردة873

ماجستير7/28/2005إلهام البودالي وديع.              العنف في الحياة السياسية العربية دراسة في األسباب واألصول التاريخية874

ماجستير5/2/2006عماد محفوظ املنشوف.                  الحرب املعاصرة دراسة في اآلليات والنتائج وأثرها على السياسة الدولية875

ماجستير7/5/2006عبد العظيم عمر كريم.        م2006–1969العالقات الليبية األمريكية بين االنقطاع واالستمرار خالل الفترة 876

ماجستير12/7/2006علي مصباح بالحاج.            التنافس األمريكي الفرنس ي على القارة األفريقية بعد الحرب الباردة877



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  89 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/27/2006طه محمد والي.           سبتمبر11اإلرهاب الدولي وانعكاساته على الحركات الفلسطينية بعد أحداث 878

ماجستير2/17/2008علي محمد ديهوم.                إصالح جامعة الدول العربية دراسة في األسباب واملقترحات879

ماجستير4/1/2008ةعز الدين عبد الحفيظ  أبو شين.              مستقبل املتوسطية في ظل املتغيرات الدولية880

ماجستير4/30/2008خالد إبراهيم أبو رقيقة.             التكتالت والفضاءات الدولية كاستراتيجيات في عصر العوملة دراسة حالة االتحاد األفريقي881

ماجستير5/31/2008فتحي بلعيد  أبو رزيزة.                أزمة دافور والسيادة الوطنية882

افع والتحديات883 ماجستير6/4/2008عصام عبد السالم أبو حجر.                تطوير منظمة األمم املتحدة دراسة في الدو

ماجستير6/12/2008علي أحمد  شنيب.         سبتمبر وتداعياتها على املنطقة العربية11السياسة األمريكية تجاه اإلرهاب بعد أحداث 884

ماجستير7/7/2008محمود بشير الربيعي.           على فاعلية عمل مجلس األمن الدولي( الفيتو)أثر حق النقض 885

ماجستير7/30/2008علي ارحومة أبو حجر.             التدخل الدولي بين املتطلبات اإلنسانية ومصالح الدول الكبرى 886

ماجستير8/7/2008ونيس حسين البرني..        م2007إلى 1979السياسة الخارجية اإليرانية تجاه املنطقة العربية في الفترة من 887
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المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/8/2009فرج مفتاح احمادي.        تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على السياسة األمريكية تجاه املنطقة العربية888

ماجستير2/18/1998محمد الفيتوري الشركس يفي الدم والتغيرات التي تطرأ على مواصفات السائل LH . FSHدراسة تأثير العالج بعقار النولفاديكس على مستوى هرموني الجنس 889

ماجستير4/20/1998عز الدين بلقاسم بن حميدة.            دراسة ملنولوجية فيزيوكيميائية لبيئة بركة عين تاورغاء بمدينة مصراتة890

ماجستير9/18/2006عبد الباسط رمضان الزياني.                 الرسم املمتثل وتطبيقاته891

ماجستير9/18/2006محمد عمار فندح         .nصيغة عامة للمصفوفة الواحدية التي تقطر املصفوفة الهرميتية ذات الدرجة 892

ماجستير2/8/2007ملياء عبد القادر خلف.         مسائل القيم الحدية لريمان وهيلبرت للدوال التحليلية على نطاق مغلق بسيط893

ماجستير3/22/2007منى إمحمد عبد الحفيظ             .P2زمرة التشاكالت الذاتية لجبر البوست وشبكة 894

ماجستير4/21/2007خيري سعيد توفيق.           املغلقة wالصور والصور العكسية لبعض الفضاءات التبولوجية تحت دالة 895

ماجستير6/9/2007عبد السالم رمضان أحمد.       املعادالت التفاضلية الجزئية الناقصية غير الخطية وأنظمتها مع الشرط الحدي الالمحلي من النوع الثالث896

ماجستير7/3/2007وفاء إبراهيم أبو زنيد.         استخدام طرق املنبئ واملصحح في حل املعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى897



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  91 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 
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ماجستير9/10/2007مبروكة علي القذافي.         حساب اثني عشر تكامال محدودة ولدوال غير قياسية باستخدام نظرية البواقي898

ماجستير12/3/2007محمد معمر علي.               الزمر الواحدية الخاصة وأهميتها في الفيزياء899

ماجستير2/12/2008خالد علي العرفي.    غير املحدودةمسائل القيم الحدية واملؤثرات املضطردة للمعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية ذات النمط الناقص ي على املناطق900

ماجستير3/13/2008رمضان محمد الوحيش ي.             املغلق القوي  Sاملغلق وفضاء  Sفضاء 901

افقة ذاتيا902 ماجستير6/24/2008رجب محمد  املسروب.              طيف املؤثرات الخطية املحدودة واملتر

ماجستير7/21/2008زهراء رجاء صالحلحل مسائل التوصيل الحراري في النطاقات بسيطة الترابط         CVBEMدراسة تطبيقية باستخدام طريقة903

ماجستير8/5/2008خيرية مصباح أبو خشيم.         تطبيقات نظرية هليبرت شميدت في املسائل للمعادالت من النمط الزائدي والنمط املكافئ904

ماجستير11/12/2008فتحية الصغير حسن.               زمرة املؤثرات الخطية القابلة لالنعكاس905

ماجستير9/25/2010عفاف إمحمد عبد الحفيظ.               استقرار حلول املعادالت التفاضلية املتجانسة الخطية906

ماجستير4/5/2006محمود اشتيوي اشتيوي .          دراسة مستويات بعض العناصر املعدنية في تربة ومياه منطقة ترهونة907
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ماجستير7/6/2009جودية جبريل صقر.       تحضير وتفاعالت بعض املركبات الجديدة من بنزوبيران وبنزو ب ثيوفين امللتحمة غير متجانسة الحلقة908

ماجستير2/2/2002مصطفى محمد بن علي.             املسببات الجرثومية إلسهال األطفال بمنطقة زليتن دراسة ميدانية909

ماجستير6/30/2004يونس مفتاح الزائدي.       في خاليا سرطان املثانة البولية كدالة ملتابعة مستوى اإلصابة DNAتغيرات محتوى الحمض النووي 910

ماجستير6/30/2004عطية رمضان الكيالني.           تقييم بعض دالالت األورام كوسيلة للكشف عن سرطان املثانة البولية911

ماجستير11/17/2004زهرة بشير الطرابلس ي.       حيويةعزل وتشخيص بعض الفطريات والبكتيريا املضادة ألهم الفطريات املمرضة للنبات وإمكانية استخدامها للمكافحة ال912

ماجستير3/26/2006طارق محمد  املحجوب.             دراسة بكتريولوجية لتلوث مياه اآلبار في منطقة الخمس913

ماجستير11/3/2006أسيل فياض محمد.          املسببات البكتيرية إلصابات املسالك البولية في النساء الحوامل في منطقة الخمس914

ماجستير12/27/2006هناء ونيس  الفالح.        دراسة لبعض الفطريات املمرضة لبذور الفول وبذور البازالء وتأثير بعض املستخلصات النباتية عليها915

ماجستير3/4/2007فتحي عبد هللا اشكورفو.         النشاط الضد ميكروبي لبعض املستخلصات الطبيعية على عزالت مرضية من ليستيريا مونوسيتوجينس916

ماجستير5/25/2008فتحي يونس  حامد.   رقبانتشار الدالئل املصلية لفيروسات التهاب الكبد املنقولة عن طريق الدم لدى مرض ى الغسيل الدموي املزمن بشعبية امل917
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918
زولة تيميز ممتدة الطيف واملعانتشار ومقاومة املضادات امليكروبية لسالالت األشيريشاكوالي والكلبسيال نيومونيا املنتجة إلنزيمات البيتا الك

.   من مستشفى مسالتة
ماجستير7/17/2008أبو بكر حميدة عبد الرحمن

ماجستير7/28/2008علي سالم البركي.       عزل وتعريف املسببات البكتيرية اللتهاب املسالك البولية لدى مرض ى داء السكري في منطقة مسالتة919

ماجستير7/30/2008أم الخير سالم  زلطوم.          عزل وتعريف بعض البكتيريا املمرضة لإلنسان من أسماك شاطئ مدينة الخمس920

ماجستير8/27/2008نعيمة محمد الشريف.         التنميط الحيوي والجيني لعزالت إيشريشيا كوالي املسببة لعدوى القناة البولية بالخمس ليبيا921

922
في  (b 4/  ِA)وليستيريا مونوستيوجينس  (O157:H7)تأثير املوجات الكهرومغناطيسية القصيرة على حيوية بكتيريا األشيريشيا كوالي 

.    األغذية الجاهزة
ماجستير10/23/2008حنان بشير أبو سطاش

ماجستير12/20/2008حنان سالم  آغا.           ليبيا–تلوث الجروح بالبكتيريا الهوائية في املرض ى بمدينة الخمس 923

ماجستير2/26/2009مبروكة حامد فرج.    دراسة مقارنة inno –lipaالتنميط الوراثي اللتهاب الكبد الجيمي ملرض ى ليبيين باستخدام التفاعل املتسلسل إلنزيم البلمرة وتقنية 924

ماجستير3/12/2009خالد علي  بالعو.           إنتاج البروتين أحادي الخلية من شرش الجبن بواسطة ساللة الخميرة925

ماجستير6/18/2009أسماء عون هللا القايد.              التلوث امليكروبي لبعض مستحضرات التجميل شائعة االستعمال926

ماجستير12/26/2009حسن محمد  كريمة.      ي بمستشفى الخمساالنتشار والحساسية للمضادات الحيوية للبكتيريا العنقودية الذهبية املقاومة للميثسلين املعزولة من الكادر الطب927
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ماجستير4/6/2010ساملة مفتاح األمين.    ضاد بينهاعزل وتعريف الفطريات املنتجة والغير املنتجة لسموم األفالتوكسين في بعض األنواع من بذور املكسرات واختبار الت928

ماجستير6/27/2010نجاة محمد األسود.    على حبوب الذرة والشعير واختبار التضاد مع العزالت غير املنتجة للسمAعزل وتعريف الفطريات املنتجة لسم األوكراتوكسين 929

ماجستير4/6/2013زهرة محمد جابر.   ة املستعملة في ليبياتقييم دور اإلصابة باألنتروكوكس في األقسام املختلفة بمستشفى الخمس العام ومدى حساسيتها للمضادات الحيوي930

ماجستير5/18/2013حنان محمد  أبو رقيقة.          عزل وتعريف امليكروبات املوجودة في بعض املستحضرات الدوائية املتداولة في ليبيا931

ماجستير5/27/2014هدى بالقاسم كراعي.            تلوث األجبان الرطبة في مدينة الخمس ببكتيريا الليستيريا مونوسايتوجينس932

933
التالبيا أو  nibticus oreochromisاألوراتا وسمكة املياه العذبة  auratvssعلى سمكة املياه املالحة  crudeoilتأثير التلوث بالنفط الخام 

.البلطي النيلي
ماجستير10/9/2005ليندا يحيى كريدي

ماجستير7/13/2006عبد السالم صالح  أبو سديل.            لألسماك البحرية بشواطئ مدينة الخمس( القشريات)دراسة الطفيليات الخارجية 934

935
العامل الوسيط ونسبة إصابته بذوات املمصين  Biomphalaria alexandrinaدراسة مدى انتشار قوقع بايومفيالريا اليكز أندرينا 

.   والخيطيات بعين تاورغاء
ماجستير9/6/2007مبروكة هدية  أبو بعيرة

936
ألسماك البلطي النيلي  (Ache)األستيل كولين استيريز . وإنزيم الناقل العصبي (Hsp70)دراسة على التغيرات في بروتين الصدمة الحرارية 

بعد التعرض
ماجستير5/20/2008محمد أحمد عامر

ماجستير3/21/2009فائزة إبراهيم البكوش.        تقييم التلوث ببعض العناصر الثقيلة على بعض األسماك البحرية في منطقة الخمس ليبيا937



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  95 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير6/29/2009محمد يونس  بالنور .      في شاطئ مدينة الخمس Pachygrapsus Marmoratus , Eriphia Spinifornsدراسة عن الطفيليات التي تصيب سرطان 938

ماجستير6/30/2009محمد عياد فرج برفاد            cystoseria compressaدراسة لبعض التأثيرات البيولوجية ملستخلصات طحلب 939

ماجستير7/4/2009محمد إمحمد سالم القرمادي.       ليبيا/ التصنيفات الجزيئية والشكلية لخمس من أسماك عائلة سباريدي في البحر األبيض املتوسط الخمس940

ماجستير10/13/2009محمد عاشور سويلم.         دراسة بيولوجية على سمكة املرجان األحمر في شاطئ الخمس بالجماهيرية العظمى941

ماجستير6/2/2012عائشة علي أبو عرقوب.       في الشواطئ الليبية caleorhinus galeus( كلب السمك)دراسات تشريحية ونسجية على الجهاز الهضمي للفرس 942

ماجستير11/23/2013نعيمة محمد أبو ستالة.          تأثير معدالت مختلفة من التغذية وامللوحة على نمو أسماك البلطي النيلي943

ماجستير1/26/2015فوزية عبد السالم تكالة.       بمياه شاطئ الخمس ليبيا( الكوالي والسردينا)دراسة الديدان املعوية التي تصيب نوعين من سمك 944

ماجستير7/25/2004ساملة عبد هللا األبيض.          عالقة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية للدم بمرض اليرقان في األطفال حديثي الوالدة945

ماجستير10/4/2004محمد بلعيد موس ى.          بمشروع وادي كعام الزراعي( الخنافس)دراسة تقسيمية لرتبة غمدية األجنحة 946

ماجستير2/7/2005خيري الهادي غويلة     Oreochromls niloticus. دراسة فسيولوجية وبيوكيميائية على استخدام بعض املخلفات النباتية في تغذية أسماك البلطي النيلي947



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  96 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/13/2005وداد محمد  الكوت.          التأثير الحيوي املضاد لخاليا السرطان للكيوكاربيتسينات املتحصلة من نبات بلحة جحا948

ماجستير7/2/2005إيناس محمد اليسير.         أبكيوم انجستيفوليوم كترياق ضد سم الحية القرعاء chium angustifoliumدراسة تأثير لنبات 949

ماجستير10/9/2005كامل صبحي  عزام.          حصر الحشرات املتواجدة بمشروع وادي كعام الزراعي باستعمال املصائد الضوئية950

ماجستير7/12/2006حامد علي جلة.      دراسة تشريحية مقارنة على اإلمداد الدموي للدماغ في ابن آوى الذهبي والثعلب األحمر في ليبيا951

ماجستير7/12/2006عز الدين السنوس ي  محمد.        دراسات تشريحية مقارنة على الدماغ في ابن آوى الذهبي والثعلب األحمر في ليبيا952

ماجستير1/24/2007الشريف عمر  الحر.      دراسات تشريحية مقارنة على اإلمداد العصبي للقائمة الخلفية البن آوى الذهبي وغزال الدوركاس في ليبيا953

ماجستير2/20/2007مريم عمران اشكورفو.      لبعد التعرض ألشعة الهاتف النقا( األرنب)دراسة هستولوجية وهستوكيميائية على الدماغ والكلية في حيوانات التجارب 954

ماجستير3/8/2007نجية ميالد  رجب(.     النعامة األفريقية وصقر العوسق)دراسة تشريحية ونسيجية مقارنة على القناة الهضمية في بعض الطيور في ليبيا 955

ماجستير5/28/2008رحمة بشير  جرود.     ليبيا–في السيدات الحوامل من منطقة الخمس  Toxoplasmosisبعض الدراسات السيرولوجية على داء املقوسات 956

ماجستير12/28/2008آمنة سالم حشلوف.      بين املتبرعين بالدم في مصارف الدم بشعبية املرقب[ 1/2]تحديد نسبة انتشار الفيروسات العكسية 957



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  97 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/25/2009إمحمد عمر العريفي.             دراسة الطفيليات الخارجية على األغنام واملاعز بمنطقة الخمس958

ماجستير4/7/2009علي محمد  الغرياني.      على بعض املؤثرات الفسيولوجية في ذكور األرانب البالغة( التربولوجي)التأثيرات السامة ملبيد النيم الحيوي 959

ماجستير7/19/2009محمد حسن  الصغير.        دراسة حول املتغيرات التي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية بمنطقة الخمس ليبيا960

ماجستير7/18/2009عثمان علي الطوير.       دراسة بامليكروسكوب املاسح االلكتروني واألشعة املقطعية على الجهاز الهضمي لألرنب البري في ليبيا961

ماجستير2/18/2010محمد علي األرقط.        تقييم التلوث باملعادن الثقيلة في بعض األسماك الغضروفية والالفقاريات في شواطئ زليتن بالجماهيرية962

ماجستير3/3/2010نجاة علي  السرية.          على الفئران البيضاء Onopordum espinaeدراسة بيولوجية على تأثير خالصة نبات اللبيد963

ماجستير7/3/2012آمال جمعة  الحوات.          دراسة مورفولوجية على الجهاز العصبي املركزي لألرنب البري في ليبيا964

ماجستير10/11/2012عفاف عمر  الهدار.        ادراسات هستوكيميائية وتركيبية دقيقة لطفيل الكريبتوسبوريديم في الحيوانات العملية في منطقة الخمس ليبي965

ماجستير4/29/2004أماني فرج  القماطي.             توزيعها وتصنيفها وأهميتها: النباتات الطبية في شعبية املرقب966

ماجستير12/10/2005نجاة بلعيد الشف.               دراسة تصنيفية لنباتات منطقة كعام967



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  98 )الصفحة 
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/10/2006سعاد محمد السريتي.          دراسة تأثير شدة اإلضاءة وامللوحة على مظاهر نمو وإنتاجية نبات القمح968

ماجستير3/29/2007سهير ساس ي شكلول           .Silybum marianum (L) Gaernerدراسة بيئية على نبات الخرشوف البري 969

ماجستير9/27/2007رجعة محمد بالحاج.       تأثير التلوث بغبار مصنع إسمنت املرقب على الصفات املورفولوجية السيولوجية والكيميائية على نبات الفول 970

971
وإمكانية استخدامه في الصناعات الدوائية  Cyh ara carduncu culus( شوك اإلبل)دراسة بيئية وفيتوكيميائية على نبات الخرشوف 

.   والغذائية
ماجستير10/28/2007سعاد محمد  شكلول 

ماجستير11/12/2007عايدة سعد بدر  pisum sativum (L) var falchettosالتأثير املقارن ألنواع وتراكيز مختلفة من األمالح على النمو والفعالية األيضية لنبات البازالء 972

ماجستير7/10/2008سالم أحمد  محمد.             دراسة تصنيفية وبيئية لنباتات محمية الشعافيين بمسالتة973

ماجستير7/21/2008ساملة محمد عقيل.              توريث بعض الصفات الكمية في نبات الخيار974

ماجستير1/11/2009رقية صالح الدبار.             دراسة على خالصة نبات الشديدة وتأثيرها الحيوي 975

ماجستير4/22/2009الحسين مفتاح  الزرزاح.     تحت ظروف الزراعات املحمية Cucumis sativuslدراسات على مرض موت البادرات وعفن جذور نباتات الخيار 976

ماجستير7/16/2009إبراهيم محمد ارويلة.              التلوث الفطري للهواء في منطقة الخمس977
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/18/2009فوزية محمد  الحوات.   وتأثير مستخلص بذورها على بعض الفطريات املعزولة Trigonelle foenum gracumعزل وتعريف الفطريات املحمولة على بذور الحلبة 978

ماجستير5/6/2012سالم ميالد  بن ميالد.             الفطريات املصاحبة لبذور الفول املخزنة وطرق معالجتها979

ماجستير6/24/2013حنان عبد السالم كليب.         دراسة العالقات الوراثية بين بعض أصناف الشعير املزروعة الليبية على املستوى الجزيئي980

ماجستير12/26/2013سمية محمد املصروب.             دراسة على خالصة نبات العلندة وتأثيرها البيولوجية الحيوي 981

ماجستير4/27/2005آمنة محمد  أحمد              Fine structured spacesفضاءات بنيوية نهائية 982

ماجستير5/3/2005سميرة سالم األشهب         Quasi Regularity in Bitopological Spacesشبه االنتظام في الفضاءات التبولوجية الثنائية 983

ماجستير7/31/2005زينب سعد كحل    The Completeness of the Axiomatic Systems of Adequate Sets of Operatorsاكتمال األنسقة املنطقية ذات املؤثرات املناسبة984

ماجستير9/28/2005أسماء يوسف البركي           one dimensions dynamic programmingالبرمجة الحركية ذات البعد الواحد 985

ماجستير7/24/2006سعاد هويدي أبو جناح.                  املؤثرات الناظمية الجزئية986

ماجستير5/26/2007عائشة أحمد عامر.          حل معادالت التوصيل الحراري في منطقة إسطوانية مركبة باستخدام تحويل البالس987
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/21/2007إبراهيم جمعة عمر.             دراسة وتطبيقات عمليات املجموعات الضبابية في الدوائر املنطقية988

ماجستير7/28/2007ميالد إمحمد دربوك             Derivatives Induced by Quaternionsاملشتقات املدخلة بالرباعيات 989

ماجستير9/4/2007محمد سالم  منصور .              بعض التعميمات على الحلقات واألبنية الحلقية املتباينة990

ماجستير9/9/2007عبير مصطفى  الهصيك.           ليوفيل في مسائل حدية ملعادالت ذبذبة–تطبيقات نظرية شتروم 991

افقي992 ماجستير12/24/2007محمد مصباح ربح.                  فضاء بيرقمان التو

ماجستير4/16/2008محمد إبراهيم التأويل.            تطبيق تحويل فورييه على املسائل الحدية ملعادالت انتشار الحرارة993

ماجستير8/2/2008نجمة عمر العربي.                  الجبر البولي وتطبيقاته994

ماجستير9/17/2008ابتسام علي الجمل.                  التشاكل في الزمر995

ماجستير10/30/2008رجاء مفتاح بن رابحة.            قابلية الترتيب على الزمر واملخروطات املوجبة والنطاقات غير السالبة996

ماجستير11/4/2008آمال عبد السالم اشميلة.               املثاليات في حلقة الدوال املتصلة997
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تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/15/2009زهرة علي  أبو سطاش(.             تطبيقات فيزيائية تطبيق تحويل هانكل)مسائل القيم الحديثة 998

ماجستير1/18/2009دارين عيس ى  قنديل.         س ي أو طبيعي معياري 1اختيارات كاملاغوروف سيمرنوف في حالة عينة عشوائية واحدة من توزيع مستمر دراسة تطبيقية في حالتي النموذج 999

ماجستير6/8/2009حنان إبراهيم البكوش.           الحل العددي للمعادالت التكاملية صنف فرد هولم النوع الثاني1000

ماجستير6/24/2009لطيفة محمد  الدالي.                 فضاءات الضرب الداخلي وتطبيقاته1001

ماجستير6/25/2009هاجر يونس  زم             Galoi's Theory and polynomials.نظرية جالوا وكثيرات الحدود1002

ماجستير11/30/2005عمر فرج  فرحات.         دراسة الخواص الكهربية والتركيب الدقيق ملادة ثيتانات الباريوم السيراميكية ذات الخاصية الفيزوكهربائية1003

ماجستير7/27/2006أم كلثوم عبد السالم  العائب.       دتطبيق منظومة األشعة السينية املفلورة في تقدير العناصر األساسية والضئيلة لألسمنت املصنع محليا واملستور 1004

ماجستير8/31/2006سالم محمد البحباح.    ملحلي واملستوردتطبيقات منظومة األشعة السينية املفلورة في تحديد العناصر األساسية النادرة السامة واملشعة لعينات السيراميك ا1005

ماجستير2/4/2003بدرية عبد السالمالسيليني.        تقدير الجبس في األراض ي الليبية بطريقة املعايرة باستخدام عمود التبادل ومقارنتها بالطرق األخرى 1006

ماجستير2/4/2003نجاة محمد  أبو راس.   التحللدراسة تأثير إضافة مواد كيميائية على سرعة التحلل العضوي ملخلفات عصر ثمار الزيتون وتغير سعتها التبادلية بعد1007
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المناقشة
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ماجستير4/5/2004محمد سعد عيس ى.   مات في الدم البشري تحضير بعض املعقدات الفلزية لألحماض األمينية والببتيدات الثنائية ودراسة تأثيراتها الحيوية على عدد من اإلنزي1008

ماجستير7/10/2004ناصر رمضان  امعيزة.     االستفادة من خاصية التبادل الكاتيوني للمعادن الطينية في التخلص من عسرة املاء كبديل للراتنجات الصناعية1009

1010
اللذان يحتويان على جليكوسيدات ذات فوائد  Cornulaca monacanthaونبات  genista misrocephalaدراسة كيميائيــة لنبات 

.      بيولوجية
ماجستير11/16/2005عتيقة سعيد الجنفاوي 

ماجستير11/16/2005نادية عبد السالم األسود        Sesbania sesban and Fagonia bruguieriفصل وتعريف املركبات الفالفونية والصابوينية من نباتي 1011

ماجستير3/8/2006عقاب محمد  حواس.          دراسة ميدانية لتلوث التربة وبعض النباتات بالعناصر الثقيلة في مدينة الخمس1012

ماجستير6/22/2006ابتهال جمعة  الغزالني.      تخليق وتوصيف هيدروجل من عديد فاينيل الكحول وعديد حامض اإلكريلك واستعماله في تحميل وتحرير الدواء1013

ماجستير6/26/2006إسماعيل مفتاح عبد العزيز.   تايويوريا2( آيل2–بيريدين )–3فينيل –1دراسة طيفية لتقدير بعض العناصر باستخدام املركب 1014

ماجستير6/28/2006فاطمة سعد  كحل.         دراسة تأثير ظروف التخزين ونوع عبوة اللبن املعقم املسترجع على جودته وتلوثه1015

ماجستير6/28/2006ليلى بشير  الدوفاني.            دراسة تحليلية ملياه األمطار واملياه الجوفية بمنطقة الخمس1016

ماجستير11/5/2006وسام عبد املعطي  كالب.         التأثير الكيميائي الحيوي ملادة السيليمارين على بعض مكونات الدم في فئران التجارب1017



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  103 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/12/2007شاكر أبكر صالح.      التأثير الكيميائي الحيوي لبعض العناصر الثقيلة على بعض اإلنزيمات في بعض األسماك بالجماهيرية العظمى1018

ماجستير9/12/2007عادل سالم انبية.     دايون –3، 2ثنائي مستبدل فيوران –5، 4–تخليق وتفاعالت 1019

ماجستير10/22/2007سميرة عمر حريبش.    وأهميتها ulvaوأحد الطحالب البحرية من جنس  sarcophytonدراسة كيميائية ألحد أنواع الشعاب املرجانية الرخوة من جنس 1020

ماجستير11/22/2007محمود محمد  حواس.            تخليق ودراسة الفاعلية الحيوية لبعض مركب الترايازين ومعقداتها1021

ماجستير12/13/2007فاطمة محمد الدبرز .    وأهميتها Caulerpaوأحد الطحالب البحرية من جنس  Briareunدراسة كيميائية ألحد أنواع الشعاب املرجانية الرخوة من جنس 1022

ماجستير12/15/2007إبراهيم عمر  أبو سيف.     اإلتاحة البيولوجية لبعض العناصر املعدنية في تربة مدينة الخمس وضواحيها وفي الدم وعالقتها ببعض األمراض1023

ماجستير7/29/2008نجمة الحمروني  عتيق.     دراسة تحليلية عن تقدير بعض العناصر املعدنية في التربة امللوثة بمياه الصرف الصحي في مدينة الخمس1024

ماجستير6/13/2009حنان سهيل النادي.       حمض الكربوكسيل–2تأثير املذيبات املختلفة على استخالص معقدات الحديد والفناديوم مع بيرول 1025

ماجستير7/30/2009ميسون صالح الدين علوبة.         تحضير مشتقة الهالم غير العضوي مع متصالت مخلبية وتوصيفها ودراسة خواصها التبادلية1026

ماجستير9/24/2008رمضان فرج اسويس ي.            يتننحو بناء املكتبات الرقمية في املؤسسات الجامعية دراسة حالة وتصميم نموذج ملكتبة رقمية بكلية اآلداب والعلوم بزل1027



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  104 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/31/2006محمد أحمد حمودة.                 الزمر الحرة وبعض التطبيقات1028

1029
عمليات اإلشعاعية دراسة فيزيائية ألطياف االمتصاص والفلورة ملركب النفثالين وبعض مشتقاته وحساب الناتج الكمي وثوابت معدل ال

.   والالإشعاعية
ماجستير7/19/2004عبد الباسط محمد الغويل

ماجستير12/26/2005سالم محمد بن قبلية.          دراسة طيفية ملركب األسيتوفينون والبنزوفينون وحساب زمن عمر الفلورة اإلشعاعي1030

ماجستير7/14/2004ختار املبروك  أبو رزيزة.          ودراسة تأثيراتها الحيوية( الحسناء)استخالص وتشخيص األنثوسيانينات من ثمرة برتقال 1031

ماجستير7/15/2004خالد أحمد الفلوس.             دراسة حركية أكسدة بعض الفينوالت بواسطة إنزيم البيروكسيديز1032

ماجستير7/31/2004خليفة عبد السالم الفلوس.       ا الحيويةتحضير بعض املعقدات الفلزية ملشتقات الثايويوريا لألمينات األروماتية والحلقية غير املتجانسة ودراسة تأثيراته1033

ماجستير9/21/2004سليم فرج  الشوين.             تحضير بعض الترايازوالت واألوكزادايازوالت واألمينوثادايازوالت ودراسة تأثراتها الحيوية1034

ماجستير7/24/2005إسماعيل عبد الرحمن عجاج–( يل–2بيريدين )بس –3، 1تحضير وتشخيص طيفي ملعقدات النيكل والنحاس والكوبلت والزئبق ملشتق الثايويوريا 1035

ماجستير4/22/2006حازم خضر  الديب.          تأثير املجاميع املعوضة على تكوين اإليمينات ودراسة الفعالية البايولوجية وكمانعات للتآكل1036

ماجستير7/11/2006أبو بكر عبد الرزاق  أبو حجر.         استخدام البوليمرات في فصل بعض الفلزات الثقيلة من مياه املخلفات الصناعية1037



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  105 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/31/1996ربيعة مصباح الزيداني.         التعرف على أنواع الفطريات املتواجدة وبعض الخواص الفيزيوكيميائية للمياه بمنطقة مصراتة1038

ماجستير2/7/1999فرج سليمان السريتي.     دراسة على الديدان املعد معوية لألغنام واإلبل الليبي والسوداني ملنطقة مصراتة والدافنية وطمينة والهيشة بليبيا1039

1040
نبات وتطور دراسات بيئية وفسيولوجية على بعض الفطريات املحمولة على حبوب القمح والشعير بمنطقة مصراتة وتأثيرها على اإل 

.   الباذرات
ماجستير10/65/1998إبراهيم محمد دغمان

ماجستير5/1/1999هدى شعبان القبي.         تأثير التداخل بين اإلجهاد املائي وبعض الهرمونات النباتية على إنبات بعض البذور 1041

ماجستير5/31/1999محمد مفتاح الجروش ي.         تأثير التلوث بمياه الصرف الصحي على بعض الخضروات في منطقة مصراتة1042

ماجستير7/5/1999فتحية محمد املحيش ي.           بعض الدراسات البيئية والفسيولوجية على فطريات التربة بمنطقة مصراتة1043

ماجستير12/25/1996.عادل بشير  بادي.               النظرية الثنوية في الفضاءات االتجاهية التبولوجية1044

ماجستير1/7/1998نجوى فرج درويش.           دراسة لدوال بسل بأنواعها الثالثة الرئيسية تمثيلها وبعض خواصها وتطبيقاتها1045

ماجستير6/15/1998نهلة عوض أحمد.               الخوارزميات العددية لحل مسائل القيمة الحدية1046

ماجستير1/28/1996أمينة علي  السريتي.           ذرة في تقريبات حالتين–التصادمات املرنة وغير املرنة إلكترون 1047



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  106 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/30/1997فطيمة نوح زقوط.    كولوميالحصول على جهد النموذج البصري لأليونات الثقيلة ذات الطاقة املتوسطة باستخدام طريقة القلب في وجود التأثير ال1048

ماجستير6/14/1999سعاد محمد أبو زريبة.         دراسة الخواص البصرية غير الخطية للمواد بواسطة تفاعلها مع أشعة الليزر1049

ماجستير1/12/1997رمضان علي  باوة.       دراسة تأثير بعض املذيبات العضوية على عملية فصل حامض الستياريك من الشحوم الطبيعية1050

ماجستير6/30/1997سالم التهامي عاشور .     ةتحضير ودراسة املعقدات الناتجة من مفاعلة مركبات ثنائي أريل ثنائي التلورايدات مع بعض مركبات العناصر االنتقالي1051

ماجستير3/13/1999عبد العالي بشير  بن صالح.          تحضير ودراسة بولي استرات جديدة تحتوي على مشتقات ثنائي البنزيليدين أسيتون 1052

ماجستير3/23/1999إبراهيم محمد العصاوي .         دراسة تحليلية لبعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية ملياه الشرب متعددة املصادر بمدينة مصراتة1053

ماجستير6/10/1999طارق محمد الصنكيميثيل–1–( بنزيليدين)ثنائي 5، 3تحضير ودراسة بولي استرات جديدة وبولي استرات مشتركة جديدة تحتوي على مشتقات 1054

ماجستير7/29/1999سليمان عارف عرفات.       بيبريدينون 4ميثيل 1–تحضير ودراسة بولى استرات جديدة تحتوي على نواة 1055

ماجستير12/19/2006محمد عبد الرحيم الحسيني.               رواد الشعر العربي املعاصر في تشاد1056

ماجستير5/24/2007أنيس السنوس ي  محمد.           الشاعر رجب مفتاح املاجري دراسة تاريخية تحليلية فنية لشعره: من رواد النهضة في ليبيا1057



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  107 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/3/2007طارق محمد  الجربيسنةالشيخ عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف األنصاري املتوفى: التبيان في علم البيان املطلع على إعجاز القرآن، تأليف1058

ماجستير3/5/2008مسعود عبد الغفار  التويميهـ، من637الجامع الكبير في صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ألبي الفتح ضياء الدين بن األثير الجزري املتوفى سنة 1059

ماجستير3/13/2008سالم عياد  العرق سنةالشيخ عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف األنصاري املتوفى: التبيان في علم البيان املطلع على إعجاز القرآن، تأليف1060

ماجستير8/7/2007محمد سالم  الغافود.                استيفاء الحق بالظفر باملستحق دراسة مقارنة1061

ماجستير12/24/2009رضا علي  البرقي.                دعوى الحسبة ودعوى اإللغاء دراسة مقارنة1062

ماجستير6/9/2010عيس ى عقيلة علي.             عقوبة الجلد بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي1063

ماجستير6/19/2010زكريا محمد الشريف.             القواعد الستة الكبرى في الفقه اإلسالمي دراسة نظرية تطبيقية1064

ماجستير8/26/2004إقدام بن محمد الدراجي.                الحماية الجنائية لألحداث دراسة مقارنة بين التشريع الليبي والتشريع التونس ي1065

ماجستير6/15/2005عبد الواحد بن قدور الدالي.             خصوصية إجراءات املحاكمة والتنفيذ دراسة مقارنة: الحدث الجانح1066

ماجستير7/26/2005السيدة بنت صالح مستور .                اإلطار الشرعي القانوني لالستنساخ البشري 1067



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  108 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/30/2006خميس بن التيجاني املناعي.          حماية القاصر في الجرائم غير األخالقية في التشريع الجنائي التونس ي دراسة تحليلية1068

ماجستير1/30/2006خالد علي العياس ي.          السياسة الجنائية لحماية البيئة وتجريم اإلضرار بها في التشريعين التونس ي والليبي1069

ماجستير3/16/2006عبد هللا عبد السالم  مسعود.           مشروعية اإلنجاب باملساعدة الطبية الحديثة وضوابطها في القانون الجنائي الليبي1070

ماجستير5/11/2006قيس بن عبد الرزاق البرادعي.               املسؤولية الجنائية بين الجبر واالختيار دراسة مقارنة1071

ماجستير7/9/2006مراد بن علي عبيدي.                امتيازات املحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها1072

ماجستير7/9/2006نجيبة بنت بلقاسم زكي.         االتهام والتحقيق بين نظامي الجمع وفك االرتباط في القانونين الليبي والتونس ي1073

ماجستير9/20/2006خيري أبو حميرة الشول .           أدلة اإلثبات في جرائم املخدرات في التشريع الجنائي الليبي دراسة تحليلية1074

ماجستير11/12/2006كمال بن عبد هللا الدامي.             الحماية القانونية للمتهم فترة التحقيق االبتدائي قراءة في تشريع اإلجراءات الجنائية التونس ي والليبي1075

ماجستير12/13/2006محمود محمد املنصر.             حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع الداخلي1076

ماجستير12/25/2006مصطفى إمحمد  الصرارعي.           أحكام جريمة القتل الخطأ في التشريع الجنائي الليبي دراسة تحليلية1077
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جامعة املرقب

139من (  109 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/25/2007رمضان أحمد إمبارك.                  املسؤولية الجنائية لألحداث1078

ماجستير4/17/2007هشام إمحمد السيوي .             جريمة اإلجهاض في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي دراسة مقارنة1079

ماجستير5/22/2007محمد حسن  يحيى.          جريمة العملة املعدودة من الجنايات طبقا للتشريع الجنائي الليبي دراسة تحليلية1080

ماجستير6/21/2007خليل بن رمضان نغموش ي.         معاملة الحدث في اإلجرام املتصل باملخدرات في التشريع الليبي والتشريع التونس ي1081

ماجستير10/27/2007أحمد محمد  أحمد.          االستيالء في جريمة السرقة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 1082

ماجستير1/9/2008طارق بن الشاذلي الغزواني.               الجريمة اإللكترونية في التشريع التونس ي دراسة تحليلية1083

ماجستير1/15/2008جمال بن محمد بوعبيدي.             الحماية الجنائية للمستهلك في قانون التجارة اإللكترونية التونس ي1084

ماجستير1/15/2008فتحي بن صالح  قشاط.           املؤاخذة الجنائية عن الجريمة االقتصادية فيا لقانون التونس ي دراسة تحليلية 1085

ماجستير1/29/2008ملياء صالح أبو عالق.         السياسة الجنائية للمشرعين الليبي والتونس ي في مجال نقل وزرع األعضاء البشرية دراسة مقارنة1086

ماجستير3/27/2008املهدي بن سالم بنعمر.             جريمة اإلبادة الجماعية بين املعيار القانوني واملعيار السياس ي1087
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139من (  110 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/5/2008ميالد بشير ميالد.              شهادة الزور في القانون الجنائي والفقه اإلسالمي1088

ماجستير4/13/2008سناء بنت سعيد خميري .                جرائم البورصة في القانون التونس ي1089

ماجستير5/21/2008فاطمة سالم الزوام.          دور النتيجة اإلجرامية في تحديد املسؤولية الجنائية في القانون الوضعي دراسة نقدية تحليلية مقارنة1090

ماجستير6/3/2008إدريس مسعود الغويج.              دور القاض ي الجنائي في تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة1091

ماجستير6/3/2008إسماعيل أحمد عثمان.             اإلكراه وأثره في القانون الليبي والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة1092

ماجستير6/5/2008فيصل بن محمد التليلي.                 الحماية الجنائية الدولية لألطفال1093

اقية املختصة بالجرائم ضد اإلنسانية1094 ماجستير6/5/2008مراد بن محمد الفرجاني.              املحكمة الجنائية العر

ماجستير6/22/2008عبد الباسط جمعة املهدي.          االعتراف كدليل من أدلة اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي1095

ماجستير6/26/2008مريم مسعود  املصباحي.            الحماية الجنائية لجودة املنتجات الزراعية في القانون الليبي دراسة مقارنة1096

ماجستير7/5/2008شفيق بن عبد الرحمن العش ي.          العمل للمصلحة العامة كعقوبة بديلة في ظل السياسة الجنائية الحديثة1097



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  111 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/26/2008ماجد بن عزوز  بناني.                 جريمة الهجرة غير الشرعية1098

ماجستير10/23/2008حاتم بن رمضان الجالص ي.           اإلنتربول في مكافحة الجريمة–دور املنظمة الدولية للشرطة الجنائية 1099

ماجستير10/23/2008رياض بن سالم قم.           املسؤولية الجنائية لرؤساء الدول وكبار املسؤولين في القانون الدولي الجنائي1100

ماجستير2/4/2009عبد الناصر علي  العباس ي.            حد الحرابة في القانون الليبي والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة1101

ماجستير4/19/2009.محمد الناصر بن حسن املاكني.         الجريمة املنظمة عبر الوطنية وفق اتفاقية األمم املتحدة والبروتوكوالت املكملة لها1102

ماجستير4/19/2009محمد بن مسعود الثابت.              قرينة العلم بالنص الجنائي في امليزان1103

ماجستير4/25/2009الجيالني بن بريك الدالجي.          الطب الشرعي ودوره الفني في البحث عن الجريمة ومرتكبها القانون التونس ي والقانون الليبي نموذجا1104

ماجستير5/9/2009سامية بنت معمر بن سليمان.            مبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الدولي والقضاء الوطني1105

ماجستير5/10/2009إيمان بنت عمارة بكاكرية.              املعاهدات الدولية وتأثيرها في القانون الجنائي الداخلي1106

ماجستير5/16/2009املهدي بن محمد العاشوري.                 تجريم االتجار باألعضاء البشرية1107



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  112 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/21/2009عبد الوكيل عاشور سالمة.                 اإلطار القانوني ملعتقلي غواتنامو1108

ماجستير5/23/2009خلود املبروك  أبو رقيعة.             الحماية الجنائية للمراسالت في التشريع الليبي والدولي دراسة تحليلية مقارنة1109

ماجستير6/17/2009نجية املبروك عمر محمود.                الحماية الجنائية ألسرار املهنة دراسة تحليلية مقارنة1110

ماجستير6/28/2009منية بنت عبد هللا ورغي.            التعذيب وآليات مناهضته في القانون الجنائي التونس ي واالتفاقات الدولية1111

ماجستير7/1/2009العابد مصطفى البشير.            أثر نظام روما األساس ي على التشريعات الوطنية دافور أنموذجا1112

ماجستير7/9/2009األسعد بن عثمان الحسني.           اإلشكاليات القانونية املترتبة على الحصانات وأثرها على املسؤولية الجنائية1113

ماجستير7/15/2009جعفر بن العلمي بوزيدي.            جريمة القرصنة البحرية على السفن في القانون الدولي الجنائي1114

ماجستير7/15/2009شاكر بن سعد نفخة.             يةاملسؤولية الجنائية للفرد في القانون الدولي دراسة تحليلية على ضوء أحكام النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدول1115

ماجستير7/16/2009أميرة بنت عبد الكريم خميري .              الحماية الجنائية لجسد اإلنسان في القانون التونس ي1116

ماجستير7/16/2009سعدة عبد هللا  الهمالي.          دور مأموري الضبط القضائي في حماية املستهلك في القانون الليبي دراسة مقارنة1117



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  113 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/16/2009زياد بن عمار الكافي.           العامل النفس ي الكامن وراء وجود الظاهرة اإلجرامية والخطأ الجنائي دراسة تحليلية مقارنة1118

ماجستير7/16/2009الطاهر بلقاسم السكرافي.       القرار بأال وجه للتتبع الصادر عن قاض ي التحقيق في التشريع اإلجرائي التونس ي دراسة مقارنة1119

ماجستير7/18/2009هادية بنت عبد هللا ورغي.              مبدأ شخصية العقوبة في القانونين التونس ي والليبي1120

ماجستير7/19/2009سعد بن علي سردوحة.          اختصاص املحكمة الجنائية الدولية الدائمة بين ضوابط القانون وقيود السياسة1121

ماجستير7/19/2009روضة بنت عثمان اينوبلي.            مدى حرية القاض ي الجنائي في تقدير الدليل دراسة مقارنة بين التشريعين الليبي والتونس ي1122

ماجستير7/22/2009عبد الصمد رجب  اشميلة.             الدفاع الشرعي في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي دراسة تحليلية مقارنة1123

ماجستير7/28/2009أسامة علي أحمد موس ى.               تسريع اإلجراءات الجنائية في القانون الليبي1124

ماجستير7/29/2009عصام بن علي العثماني.          اإلشكاليات الفلسفية والعملية املعوقة للتعاون القضائي الدولي في امليدان الجنائي دراسة تحليلية مقارنة1125

ماجستير9/28/2009نجمة بنت حسن الفرشيش ي.               املركز القانوني لألفراد املدنيين زمن الحرب1126

ماجستير10/6/2009مسعود محمد  شلندي.         دراسة تحليلية( مرحلة ما قبل املحاكمة)اآلثار اإلجرائية للجزاء الجنائي املقرر للجريمة 1127



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  114 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير10/6/2009عز الدين بن صالح غربي.             إجراءات الدعوي أمام القضاء الجنائي الدولي دراسة تحليلية1128

ماجستير10/6/2009سعيد بن حسين الجبنوني.             الحماية الجزائية للدائن في عقد اإليجار التمويلي دراسة تحليلية في القانون التونس ي1129

ماجستير10/24/2009محمد املعز  بلكحلة.             جريمة اختطاف الطائرات املدنية في القانون الدولي الجنائي1130

ماجستير10/27/2009مبروك بن إبراهيم خنفر.                حماية القاصر جنائيا دراسة مقارنة بين التشريعين الليبي والجزائري 1131

ماجستير11/3/2009رمضان محمد الهاشمي.               الظروف القضائية املخففة للعقاب دراسة تحليلية مقارنة1132

ماجستير11/7/2009آمال علي عبد هللا.                 تفتيش املنازل وضماناته دراسة مقارنة1133

ماجستير11/24/2009شكري بن محمد النهاري .             الحماية الجنائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب واملضلل دراسة مقارنة بين التشريعين الليبي والتونس ي1134

ماجستير11/24/2009ثابت بن أحمد حسيني.                 العدول عن الجريمة دراسة مقارنة1135

ماجستير12/8/2009علي إمحمد  سعد.          الطبيعة القانونية الختصاصات مأمور الضبط القضائي في التشريع اإلجرائي الليبي دراسة تحليلية نقدية1136

ماجستير12/10/2009عبد املنعم الهادي قراف.               تسليم املطلوبين في الجرائم اإلرهابية دراسة مقارنة1137



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  115 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير12/10/2009فوزي بن البصيري سعيدي.      صعوبات تطبيق مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي من خالل النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية1138

ماجستير12/31/2009نوفل نور الدين بياوي .             خصوصية التجريم في مادة الصك بدون رصيد دراسة تحليلية مقارنة1139

ماجستير1/31/2010عياد بن عبد الرحمن عليبي.                التحقيق أمام املحكمة الجنائية الدولية1140

ماجستير2/11/2010سالم رمضان  امساعد.              تطور الجزاء الجنائي في السياسة الجنائية املعاصرة1141

ماجستير2/11/2010كمال بن مختار الجامعي.              سلطة التتبع في جرائم املخدرات دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الليبي والتونس ي1142

ماجستير2/16/2010فاتن بنت عاللة الجعفري .           ضمانات املحاكمة العادلة في املادة الجزائية في التشريع التونس ي دراسة تحليلية باملقارنة مع االتفاقيات الدولية1143

ماجستير2/27/2010جمعة سالم املنصوري.             الحصانة وآثارها في القانون الجنائي الليبي دراسة مقارنة1144

ماجستير3/23/2010عادل بن الطاهر بوعزيزي .                الجرائم ضد اإلنسانية كجريمة دولية1145

ماجستير3/25/2010عبد الرحمن عبد النبي.              االتهام والتحقيق بين مبررات الجمع وضرورات الفصل1146

ماجستير3/25/2010ديعبد املجيد بن الهادي البوعبي.           الحماية القانونية للعالمة التجارية في التشريع التونس ي والقانون املقارن 1147



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  116 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/10/2010عبد هللا بن عمر السديري .               الطعن باالستئناف في األحكام الجنائية دراسة مقارنة بين التشريع الليبي والتونس ي1148

ماجستير5/6/2010عماد بن محمد  زي .          دور القضاء في تنفيذ العقوبة الجنائية من خالل التشريع الليبي دراسة تحليلية مقارنة1149

ماجستير5/27/2010نوفل بن الحسين شوشان.            مبدأ عاملية االختصاص القضائي وحق الدولة في العقاب1150

ماجستير6/23/2010ابتسام حسن بن عيس ى.              حقوق السجين في القانون الليبي واالتفاقات الدولية1151

ماجستير6/24/2010إبراهيم محمد  فهيد.                  يقين القاض ي الجنائي1152

ماجستير10/30/2010نجاة سالم  سعيد.            مقومات نزاهة القضاء الجنائي ضمن التوجهات الحديثة للعدالة الجنائية1153

ماجستير1/6/2011أسامة منصور هويدي.          مكانة ودور العامل االقتصادي الكامن وراء وجود الظاهرة اإلجرامية دراسة تحليلية مقارنة1154

ماجستير3/4/2012صالح علي عبد اللطيف.                  تسبيب األحكام الجنائية1155

ماجستير3/11/2012عبد الباسط رمضان أبو بكر.        سلطات مأمور الضبط القضائي في القبض والتفتيش في قانون اإلجراءات الجنائية الليبي دراسة مقارنة1156

ماجستير4/15/2012إبراهيم عامر حسن.  املقارن / بشأن املسؤولية الطبية1986لسنة 17املسؤولية الجنائية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي في ضوء أحكام القانون رقم 1157



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  117 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

دكتوراه1/14/2008عائشة معمر أبو منيار القذافي.                 أسس التكوين اإلجرامي دراسة تحليلية في ظروف والدة وتطوير عوامل اإلجرام لدى الفرد1158

افعات الليبي1159 ماجستير3/15/2006هند علي الذيب جمعة.               الدعاوى الوقائية في قانون املر

ماجستير7/12/2006شكري بن الجيالني بن منا.               القانون والتصرف في الجسد دراسة مقارنة1160

ماجستير11/28/2006عبد الغفار  الفرجاني.             مركز األجنبي في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي1161

افعات الليبي دراسة مقارنة1162 ماجستير1/16/2007آمنة خليفة أبو سنينة.             موانع الشهادة في قانون املر

ماجستير4/28/2008نجاة محمد  النعاجي.                بشأن أحكام القصاص والدية1423لسنة ( 6)الدية وقواعد املسؤولية املدنية دراسة تحليلية للقانون رقم 1163

ماجستير7/7/2008املهدي بن صالح سعيد.           حماية العامل املتضرر من حادث الشغل في القانون التونس ي1164

ماجستير7/30/2008محرز بن الهادي تياه.          الدعوى املباشرة في التأمين اإلجباري من حوادث املركبات اآللية دراسة مقارنة في القانونين التونس ي والليبي1165

ماجستير1/21/2009ي عبد الرزاق بن الشاذلي البوزير .               التخصص القضائي في التشريع التونس ي الدائرة التجارية وسرعة الفصل في القضايا1166

ماجستير4/26/2009علي محمد خليفة.                رقابة الدولة على الشركات التجارية1167



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  118 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/19/2009املهدي امراجع املسماري االلتزام بضمان سالمة الراكب في النقل البري لألشخاص دراسة مقارنة           1168

ماجستير6/24/2009حسن عطية  دلف.               مسؤولية الناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة1169

ماجستير7/30/2009سمير بن محمد محمدي.              سلطة القاض ي في رقابة القرار التحكيمي دراسة مقارنة1170

ماجستير9/30/2009فوزي إمحمد املقطوف.              ضمان العيوب الخفية في املبيع دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون املدني الليبي1171

ماجستير11/23/2009الهاشمي زائد الهاشمي.           أحكام الورقة العرفية في القانون املدني والشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة1172

.               حق الدفاع في خصومة التحكيم دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الليبي والقانون التونس ي1173
عبد الرزاق بن عبد الحفيظ 

الحجاجي
ماجستير12/21/2009

ماجستير4/7/2010ملياء بنت تاج الدين الرزقي.               املسؤولية املدنية عن فعل املنتجات املعيبة1174

ماجستير9/29/2010فوزي عبد السالم  الكيالني.               رهن الطائرة في القانون الليبي1175

ماجستير10/2/2010فرج الفيتوري مادي.                املسؤولية املدنية عن خطأ املحضر1176

ماجستير7/10/2003عبد السالم مسعود  الحاتمي.            الحقوق التأديبية للموظف العام في القانون اإلداري الليبي دراسة مقارنة بالقانون املصري 1177



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  119 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/19/2004إسماعيل احفيظة إبراهيم.             املركزية والالمركزية اإلدارية بين النظرية والتطبيق في ليبيا1178

ماجستير5/27/2004معمر إمحمد  طريبان.              اآلثار القانونية لألعمال غير املشروعة لألمم املتحدة1179

ماجستير1/10/2005خالد سالم  معتوق .                الدور التشريعي للجنة الشعبية العامة1180

ماجستير2/15/2005مفتاح محمود أبو خريص.            رقابة املحكمة العليا على دستورية القوانين في ليبيا دراسة تحليلية نقدية1181

ماجستير2/11/2006آمال محمد املزوغي.              املبادئ الدستورية في وثيقة املدينة دراسة تحليلية لوثيقة املدينة مع مقارنة باملبادئ الدستورية املعاصرة1182

ماجستير3/6/2006عبد الستار عيادي.               الرقابة على دستورية القوانين في تونس1183

ماجستير4/29/2006سالم محمد  فرحات.               القاعدة اآلمرة في القانون الدولي العام1184

ماجستير6/19/2006فتح هللا  عمران.            الضريبة على الدخل ودورها االقتصادي في التشريع املالي الليبي1185

ماجستير6/26/2006مجدي عبد اللطيف عبدو.               الرقابة اإلدارية الالحقة على امليزانية دراسة في التشريع الليبي1186

ماجستير10/17/2006صبحي مصباح  زيد.             مركز الفرد في النظام السياس ي الليبي دراسة تحليلية للحقوق والحريات الشخصية1187



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  120 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير4/23/2007جيهان عبد السالم العماري .           مبدأ حق تقرير املصير السياس ي في ظل ممارسة األمم املتحدة1188

ماجستير6/19/2007أحمد عمر  أحمد.              حماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة الدولية1189

ماجستير6/20/2007محمد صالح  الرفاعي.          م دراسة مقارنة1996اتساع دور السلطة التنفيذية في دستور تشاد لسنة 1190

اقع العملية التشريعية بليبيا1191 ماجستير6/26/2007كلثوم السويح  الهامل.             مراحل وضع القواعد القانونية في الجماهيرية دراسة تحليلية نقدية لو

ماجستير9/11/2007ناصر سالم  املزوغي.              ضوابط اإلنفاق العام في التشريع املالي الليبي1192

ماجستير2/14/2008عبد الحميد بن الصادق فرج.            رقابة القضاء اإلداري على قرارات اإلدارة في الظروف االستثنائية1193

ماجستير3/31/2008معمر علي  إشنان.         الحصانات الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين في ظل قواعد القانون الدولي العام واملمارسات الدولية1194

ماجستير4/7/2008صالح أبو القاسم اخشيبة.          املسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية1195

ماجستير6/18/2008رشيد بن عمارة الحسيني.            الحماية الدولية من التعذيب في القانون الدولي اإلنساني1196

ماجستير7/1/2008عادل سالم املبروك.            وقف تنفيذ القرار اإلداري في النظام القانوني الليبي1197



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  121 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/17/2008شهاب بن رشيد  سعداوي .             حرية الصحافة املعايير الدولية وآليات القانون التونس ي دراسة تحليلية نقدية1198

ماجستير7/21/2008محمد رمضان الدعيكي.        نحو إنشاء مجلس دولة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى دراسة مقارنة1199

ماجستير10/8/2008خليل الهاديسويدان.             حق االعتراض في مجلس األمن الدولي والقضية الفلسطينية1200

ماجستير10/20/2008عادل بن أحمد البوعزيزي .          مجلس املستشارين تكريس خيار الغرفة الثانية في دستوري تونس واملغرب دراسة مقارنة1201

ماجستير11/12/2008أمان أحمد املطردي.            الضمانات القانونية الدولية والوطنية لحماية حقوق اإلنسان دراسة في نظام األمم املتحدة والقانون الداخلي1202

ماجستير11/17/2008إبراهيم الشارف تفونة.              الصعوبات التي تواجه تنفيذ العقد اإلداري دراسة مقارنة1203

ماجستير12/28/2008خالد علي الصغير.               أحكام األسرى في القانون الدولي اإلنساني1204

ماجستير1/4/2009معمر إبراهيم املريمي.      ضوابط املالحقة القضائية الجنائية في ضوء األحكام التي تطبقها املحكمة الجنائية الدولية واإلشكاليات ذات الصلة1205

ماجستير1/11/2009علي خليفة الذويب.             التدخل ألسباب إنسانية وتطبيقاته في املنطقة العربية1206

ماجستير1/26/2009فتحي بن محمود نويوي .        م1959مبدأ الفصل بين السلطات وتطور الوظيفة التشريعية في نصوص الدسـتور التونس ي لسنة 1207



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  122 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/17/2009زينب علي  مسعود(.            البحرين–قطر –الكويت )الحقوق السياسية للمرأة في دول الخليج العربي دراسة مقارنة بين نظم 1208

ماجستير2/17/2009وسام علي أبو العيد.               املركزية والالمركزية في الدستور العراقي الجديد1209

ماجستير2/22/2009مبروكة كريم البركي.          الحماية القانونية للبيئة الوطنية من خالل أحكام التشريعات الخاصة دراسة تحليلية نقدية1210

ماجستير3/3/2009عبد هللا رمضان خميس.                الحقوق املادية للموظف العام1211

ماجستير4/7/2009محمد رمضان أبو جناح.            حرية املعتقد في الوثائق الدستورية والدولية وفي الشريعة اإلسالمية1212

ماجستير5/14/2009معز بن حسين الشبيلي.         تنظيم االختصاص في املنازعات اإلدارية بين جتهي القضاء العدلي واإلداري في تونس1213

ماجستير5/14/2009عبد هللا عمر مسعود.             سمو القواعد الدستورية في النظام القانوني الليبي دراسة تحليلية1214

ماجستير5/25/2009الطاهر بن خليفة الجدي.            إشكالية التوفيق بين السلطة والحرية في الدستور التونس ي1215

ماجستير7/2/2009محمد عمران املريض.               التدخل العسكري لتنفيذ قرارات مجلس األمن1216

ماجستير7/15/2009رضا البشير الحلفاوي .              املحكمة الجنائية الدولية الدائمة وعالقتها بمجلس األمن1217



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  123 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/22/2009عبد الحسيب محمد  األنصاري .           دور املنظمات اإلقليمية في تسوية النزاعات بالطرق السلمية االتحاد األفريقي أنموذجا1218

ماجستير7/29/2009فرج محمد  أبو عائشة.            دور مجلس األمن في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني1219

ماجستير9/15/2009محمد بن الزائر زارعي.     م دراسة مقارنة1973سلطات رئيس الدولة في الظروف االستثنائية في الجمهورية العربية السورية بموجب دستور 1220

ماجستير10/13/2009رمضان بن علي بن إبراهيم.              حرية تكوين األحزاب في التشريع التونس ي1221

ماجستير10/14/2009عبد الباسط علي دربال.       دور لجان التحكيم والتوفيق في فض املنازعات الضريبية وإمكانية تطبيقها في التشريع الضريبي الليبي1222

ماجستير10/17/2009عبد العالي مفتاح  وحيدة.           النزاعات املسلحة غير الدولية وضوابطها في إطار القانون الدولي اإلنساني1223

ماجستير11/4/2009حسين عبد السالم شعباطة.               النظام القانوني للدبلوماسية املعاصرة دراسة مقارنة بين النظامين املصري والليبي1224

ماجستير12/14/2009محمد مصطفى أبو بكر.           نطاق تقيد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي دراسة مقارنة1225

ماجستير1/6/2010محمد أحمد الشارف.              التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومكافحة اإلرهاب1226

ماجستير3/18/2010عبد الباري املبروك الفيتوري.             آثار الضرائب غير املباشرة على االستثمار دراسة مقارنة1227



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  124 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير3/18/2010كلثوم رمضان املبروك.          الرقابة القضائية على منازعات الوظيفة العامة في ليبيا ومصر دراسة مقارنة1228

ماجستير6/17/2010مفتاح منصور عبد الجبار.           الحقوق املعنوية للموظف العام في القانونين املصري والليبي دراسة مقارنة1229

ماجستير9/28/2010محمد األمجد  صوة.            دور املحاكم الجنائية الدولية في تحقيق األمن والسلم الدوليين1230

ماجستير12/30/2010زينب محمد  السائح.          التدخل من أجل الديمقراطية في إطار قواعد القانون الدولي العام1231

اقع واآلفاق دراسة مقارنة1232 ماجستير2/19/2011جمعة عبد السالم الصرارعي.            سوق األوراق املالية في التشريع الليبي الو

ماجستير2/26/2012سالم أبو القاسم سركز.          أثر اإلعفاءات الضريبية االجتماعية على التنمية االجتماعية واالقتصادية في ليبيا دراسة مقارنة1233

ماجستير3/26/2012عمر نصر  الغناي.            اختصاص القضاء اإلداري بمنازعات التعيين والترقية للموظف العام دراسة مقارنة1234

ماجستير4/12/2012جمال محمد زغدون .        م دراسة تحليلية مقارنة1979مسؤولية الدولة عن أعمالها في الفضاء الخارجي في ظل اتفاقية 1235

ماجستير11/21/2012خولة علي الهمالي.            وظائف البعثة الدبلوماسية الدائمة في القانون الدولي واملمارسات الدولية1236

دكتوراه12/28/2006سليمان حسن  الورفلي.                الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية والقانون 1237



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  125 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/7/2007الحسين سالم  سعد.          فوق الشبكات الالسلكية  TCPبروتوكول التحكم في اإلرسال  ( تعزيز)تطوير 1238

ماجستير5/8/2007الغناي مصباح ارحومة             Hybrid BTC DCTنظام معالجة الصور باستخدام 1239

ماجستير6/7/2007حسين محمود الطويلب.           نظام االستالم العمودي للجيل القادم لشبكات الهواتف النقالة الجيل الرابع1240

ماجستير7/19/2008علي ميالد صالح.        دراسة الحزم الجانبية املستخدمة في الرادارات ذات النبضات املضغوطة باستخدام املرشحات الرقمية املهيأة1241

ماجستير1/3/2009محمد أبو القاسم أبو فلغة.             وحدة تحكم ذات تفحص ذاتي باستخدام إضافة البيانات1242

ماجستير1/25/2009عبد املجيد التومي شعيب.           إنتاج الطاقة الكهربائية ذات التيار املتردد من الطاقة الشمسية1243

ماجستير2/16/2009كمال رمضان املغربي        IPV6إلى اإلصدار الجديد IPV 4آليات االنتقال من اإلصدار الحالي لبروتوكول األنترنت 1244

ماجستير2/10/2011حمزة الفيتوري  بن جمعة.              معالجة الصور الرقمية باستخدام ماركوف للمجاالت العشوائية1245

ماجستير7/7/2011مصطفى سالم آغا.           دراسة تأثير الرياح والرطوبة على وصالت املوجات السنتيمترية بمدينة الخمس1246

ماجستير3/10/2013رجب حسن فرحات.             حساب متغيرات القناة الالسلكية باستخدام تقنية عالية األداء1247



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  126 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/7/2014فوزي عبد القادر جوان.        استخدام املرشحات التكيفية ذات التنبؤ الخطي في معالجة اإلشارة الضوئية باستخدام الحاسب واملحاكاة1248

اقع الحيوية من خالل شبكة السلكية عاملية1249 ماجستير3/11/2015سالم محمد  محمد.             ربط املو

ماجستير8/18/2015عمر املخزوم إمحمد خليفة.          ف بمدينة زليتن. ك11دراسة شبكة التوزيع الكهربائي جهد 1250

ماجستير2/18/2016حنان عياد  الطوير.             طريقة تقدير االحتمال األرجح الستعادة الصورة الطبية املشوشة1251

ماجستير2/28/2016أمجد عوض العلول .           ملدينة الخمس 30KVأداء نظام توزيع القدرة الكهربائية لشبكة 1252

ماجستير12/10/2018محمد جمعة  حامد(.     يري الخفيفمصنع الطوب الرملي الج)دراسة الجدوى االقتصادية لتركيب نظام األلواح الشمسية باملنطقة الصناعية سيدي السائح 1253

ماجستير6/13/2019أحمد عبد هللا أبو راس.              استعادة الصورة الرقمية عبر تصميم الشبكات العصبية1254

ماجستير7/18/2019سامي فرج األحمر.          أداء تحسين الناقل للوصول املتعدد على بروتوكوالت التوجيه لشبكات اآلدهوك1255

1256
 Modeling Of the Radial Thermal Conductivity in Fixed. برمجة التوصيل الحراري وردة فعلها الثابتة عند الضغط العالي : الرسالة

Bed
ماجستير7/10/2004عبد الناصر مفتاح املغربي

ماجستير5/30/2005هشام جهاد  إبراهيم.       دراسة النتقال الحرارة عبر الجدار في مفاعل ذو املهد الثابت عند الضغط العالي1257



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  127 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير3/23/2006أسماء مصطفى ميالد.         معالجة امللوثات املائية باستخدام الفحم املنشط املنتج من الخشب بواسطة تقنية االمتزاز1258

ماجستير10/5/2006رشا جليل علوان.األهمية البيئية واالقتصادية لكوبونات الكالسيوم في عملية بثق الرقائق لبوليمر عدد االيثيلين العالي الكثافة1259

ماجستير5/10/2007امسلم فرج الحويج.             دراسة فصل مزيج آيزوتروبي باستخدام طريقة االمتزاز1260

ماجستير5/28/2007أحمد علي  مرعي.              بحث إلزالة املعادن الثقيلة من التدفقات الصناعية1261

ماجستير7/5/2007صفية رمضان  األطرش.           إزالة املكونات املتطايرة من املياه امللوثة باستخدام األكسدة الفوتونية1262

ماجستير9/15/2007محمد عبد هللا أوذان.           معالجة املياه امللوثة باستخدام تقنية االمتزاز بوجود مواد رخيصة الثمن1263

ماجستير2/14/2008فتحي علي القن.        تحسين خواص املواد اإلنشائية املركبة باستعمال تراب الفرن اإلسمنتي والرماد مع املخلفات الزراعية1264

ماجستير3/17/2008فتحي إبراهيم  عاشور .           تقدير ضغط إعادة التشغيل للنفط الخام لحقل أبو الطفل1265

ماجستير7/15/2008فائزة فرج  الجراي.      بدون طاقة كهربائية [ N.I.P] دراسة تأثير استغالل الطاقة الضوئية لترسيب سبيكة نيكل وفوسفور 1266

ماجستير11/18/2008عمر بلعيد  القيش.        زيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الحديد1267



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  128 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير6/6/2009خالد أحمد بالبلة.            دراسة عملية ونظرية لخاصية األداء في األنبوب الحراري 1268

ماجستير7/19/2009املكي عبد السالم أبو شينة.             إزالة الكبريت من وقود الديزل بعملية األكسدة1269

ماجستير3/10/2010ناصر علي الخمري .             تطوير نموذج رياض ي لتحليل مفاعالت الدفعة وتحقيق األمثلية1270

ماجستير3/25/2010رجب محمد  الفقيه.           تقييم التآكل لألنابيب واملعدات املستخدمة في مصنع مصراتة ملساحيق الصابون 1271

ماجستير5/10/2005صالحين محمد العود.            ديمومة العوارض الخرسانية ملشروع خط السكك الحديدية الليبي1272

1273
 IMPROVING THE WORKABILTY AND. تحسين القدرة التشغيلية والتجانس للخرسانة باستخدام إضافات ممزوجة بمواد محلية

COMPACTIBILITY OF CONCRETE USING ADMIXTURE WITH
ماجستير12/6/2005محمود موس ى  شنيبة

ماجستير2/12/2006نور الدين محمد  الطوير       Comparison Study of Libyan and Other Imported Cements.دراسة مقارنة بين اإلسمنت الليبي واملستورد1274

ماجستير8/31/2006بشير معمر أبو راوي .               تأثير التشققات الحرارية على الطرق اإلسفلتية1275

ماجستير12/9/2006محمد علي  كريم.                 محاكاة الكمرات الخرسانية بالكمبيوتر1276

ماجستير12/13/2006فؤاد محمد  الكوت.              تأثير فتات املطاط في الخلطات اإلسفلتية1277



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  129 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير1/8/2007أحمد بلعيد املرغني.              تأثير خبث الحديد على الخلطة اإلسفلتية الساخنة1278

ماجستير2/21/2007عماد الدين عبد السالم غويلة.           تبديد طاقة املياه الساقطة على األسطح املائلة باستخدام النفث االعتراض ي1279

ماجستير10/25/2007ابتسام عبد هللا  حبيب.              دراسة النحر املوضعي حول دعائم الكباري 1280

ماجستير4/8/2008خالد محمد وجيج.      التحكم في التسرب أسفل السدود الترابية املشيدة على أساس منفذ بعمق متوسط باستعمال حائط قاطع1281

ماجستير5/15/2008عيس ى رمضان  األبيض.            دراسة وتقييم منظومة إمدادات املياه والصرف الصحي بمدينة زليتن1282

ماجستير6/12/2008عادل عبد السالم ميالد.           تأثير النحر املوضعي على خصائص التسرب أسفل املنشآت الهيدروليكية1283

ماجستير6/12/2008يحيى عبد الهادي كلوب.                خصائص التدفق خالل الفتحات الحادة1284

اقع ذات قاع هابط1285 ماجستير5/6/2009منى عثمان الذباح.           التسرب أسفل السدود التثاقلية املشيدة في مو

ماجستير9/24/2009مفتاح محمد اسريح.          دراسة تأثير الحرارة على مقاومة الضغط للخرسانة املكونة من مواد محلية1286

ماجستير9/30/2009هيثم عبد الهادي  كلوب.            دراسة تأثير درجات الحرارة العالية على ديمومة الخرسانة1287



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  130 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/29/2010األمين صالح اسريح.             سلوك القص في الكمرات الخرسانية املسلحة املقواة باأللياف1288

ماجستير10/10/2010أماني الصادق عقيل.              دراسة نحر القاع الرملي حول الدعائم اإلسطوانية1289

ماجستير6/26/2011مصعب مسعود  الحوات.            تأثير املياه املالحة عالية التركيز على البالطات الخرسانية املسلحة1290

ماجستير7/12/2011عبد هللا مفتاح  املنساز.           تأثير املياه املالحة عالية التركيز على األعمدة الخرسانية املسلحة1291

ماجستير8/13/2011محمد شعبان املجدوب.               مقاومة ترابط الضغط لألعمدة الخرسانية1292

ماجستير12/14/2011حسين عبد هللا الحوات.               مقاومة ترابط االنحناء للكمرات الخرسانية1293

ماجستير6/22/2013علي فرج محمد الهدار.        تقييم التأثير البيئي ملحطة معالجة مياه الصرف الصحي على الخزان الجوفي ملدينة سبها1294

ماجستير7/4/2013عبد العزيز محمد الديراوي .              مقاومة القص للخرسانة املسلحة في البالطات املسطحة1295

ماجستير3/22/2014محمد عمار املنفود.               األنابيب الحديثة ومنظومات نقل املياه1296

ماجستير3/12/2014محيي الدين مصطفى الرابطي.              إعداد دليل مبدئي للسالمة املرورية في ليبيا1297



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  131 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير3/24/2014سالم صالح خوجة.                دراسة النحر حول املنشآت الهيدوليكية1298

ماجستير6/26/2014عطية نجي نجي.        األثر البيئي ملياه الصرف الصحي ملدينة زليتن على املياه الجوفية بمنطقة ازدو1299

ماجستير7/21/2014عمر محمد حواس.             إعداد دليل مبدئي لتصريف املياه السطحية في ليبيا1300

ماجستير11/10/2014بشير محمد  أبو فلغة.            حماية دعائم الجسور ضد النحر املوضعي باستخدام أعمدة أمامية1301

ماجستير11/11/2014اكريم اكريم  اكريم.            السالمة املرورية على الطريق الساحلي بين مدينتي الخمس تاجوراء1302

ماجستير11/27/2014سالم محمد  هندي.              التحكم في التسرب أسفل املنشآت الهيدروليكية1303

ماجستير5/11/2015محمد أحمد معيتيق.           التحكم في النحر حول دعامات الجسور باستخدام عتب في القاع1304

ماجستير5/26/2015طالل عمرو ساس ي.       تقييم وسائل التحكم في التسرب خالل السدود الترابية املشيدة على أساس غير منفذ1305

ماجستير6/14/2015يوسف محمد  الفقيه.         تأثير تداخل مياه البحر على املياه الجوفية في نطاق مدينة مصراتة1306

ماجستير8/5/2015حمزة محمد املدني.        تأثير استخدام مخلفات ثمار الزيتون كبديل جزئي لإلسمنت على خواص املونة اإلسمنتية1307



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  132 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير11/23/2015إسماعيل إبراهيم  حمودة.              خصائص التسرب أسفل املنشآت الهيدروليكية الهابطة1308

ماجستير11/26/2015عبد الرحمن عبد هللا معيوف.        م2050تأثير ظاهرة االحتباس الحراري على االحتياجات املائية للمحاصيل في ليبيا حتى عام 1309

ماجستير12/28/2015عمران يحيى  يحيى.             حماية الطريق الحديدي من زحف الكثبان الرملية1310

ماجستير1/16/2016منير سلطان سلطان.             تأثير التدرج الحجمي للركام على مقاومة الخرسانة1311

ماجستير1/25/2016عبد الرؤوف محمد أبو ذينة.               الخواص امليكانيكية لخرسانة األلياف ذاتية الدمك1312

ماجستير1/31/2016آدم الصديق مسعود عبد القادر.          استخدام الركام املشبع بالبيتومين املائي للتقليل من تفاعل القلويات مع السيليكا1313

ماجستير7/17/2016علي الهادي عبد الغني الهب.             تقييم طرق االختيار املختلفة إليجاد قوة انضغاط الخرسانة1314

ماجستير7/26/2016مختار عبد السالم العائب.            مقاومة ترابط اإلنحناء للخرسانة عالية األداء في البالطات الخرسانية1315

ماجستير3/29/2017ظافر صالح  القرقني.             دراسة تحليلية إلنحناء املقاطع الفوالذية الخرسانية املركبة1316

ماجستير5/7/2017عيس ى عبد املجيد  الزوي.          االستجابة الزلزالية ملباني الخرسانة املسلحة مع التفاعل بين املنشأ والتربة1317



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  133 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير5/10/2017حمزة زايد البكوري.              تأثير تأخير صب الخرسانة على التشغيلية واملقاومة1318

ماجستير9/24/2017عبد الحكيم جعفر عبد الجواد.           إنتاج خرائط مصورة من صور األقمار الصناعية ملنطقة طرابلس1319

ماجستير1/14/2018عمار مصطفى محمد.             إعداد وتطوير نظم التحويل بين األشكال البيضاوية1320

ماجستير1/14/2018عادل محمد  الكيالني.       وما مدى دقته في املناطق الجبلية ذات املناسيب املتوسطة (LGD 2006)مرجع اإلسناد الليبي 1321

ماجستير3/17/2018سفيان نزهاتالزياني.           على خواص املونة اإلسمنتية( ميثاكاولين)تأثير نسب إحالل البوزوالنا املحلية 1322

ماجستير4/9/2018محمد إبراهيم  القليد.           تأثير زمن ودرجة حرارة حرق امليتاكولين الستخدامه كبديل جزئي لإلسمنت1323

ماجستير11/25/2018محمد نظمي  هليل.            التنبؤ بالخواص امليكانيكية للخرسانة عالية املقاومة من مقاومة الضغط1324

ماجستير2/16/2019إياس الجيلي عباس.         تأثير الركام الناتج من مخلفات اآلجر على خواص الخرسانة ذاتية الدمك1325

ماجستير2/18/2019سعد جابر أبو جرير.           تأثير خشونة السطح على التماسك بين الخرسانة العادية القديمة والجديدة1326

ماجستير2/23/2019أيمن هدية الكوت.            تأثير إضافة البوليمر على خواص الخرسانة الطرية واملتصلبة1327



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  134 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير2/23/2019محمد علي  مبارك.           الديمومة والخواص االنتقالية للخرسانة العادية الحادية على ركام الخبث املحلي1328

ماجستير7/20/2019محمد عبد هللا بن حليم.              دراسة حجم الحوادث املرورية بمدينة زليتن1329

افق التعليم العالي 1330 ماجستيرفوزية فتح هللا الهدار(.      حالة الدراسة كلية الهندسة الخمس ) مطابقة معايير الجودة ملباني ومر

ماجستير9/26/2020رمضان محمد البتي.            تأثير إضافة امليكرو والنانو سيليكا على خواص املونة اإلسمنتية1331

ماجستير9/30/2020أحمد عطية  سالمة.        تأثير استخدام الزجاج عالى الطحن كبديل جزئي وكإضافة لإلسمنت على خصائص املونة اإلسمنتية1332

ماجستير10/6/2020عبد هللا سالم عمار.           تأثير ظروف املعالجة وتغير درجة الحرارة على خواص املونة اإلسمنتية1333

ماجستير10/18/2020حسام زايد أبو جناح.            التنبؤ بالخواص امليكانيكية للخرسانة عادية املقاومة من مقاومة الضغط1334

ماجستير2/19/2006سناء محمد عمر.              2025التخطيط العمراني ملدينة الخمس سنة 1335

ماجستير5/9/2006فوزي محمد عقيل(.               20052025الخمس )تخطيط النقل واملرور 1336

ماجستير5/30/2006عبد هللا مفتاح بن محمود.              م2025التخطيط اإلسكاني ملدينة الخمس 1337



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  135 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير7/16/2006محمد عبد هللا باكير.             م2025دراسة وتطوير النقل بمدينة مصراتة إلى 1338

ماجستير7/26/2006عمر علي حسين.              م2025التخطيط الصناعي ملدينة الخمس لعام 1339

ماجستير8/6/2006أحمد حاج الحسن.            م2004–1948تقييم تخطيط مدينة رأس النوف 1340

ماجستير2/14/2007وحيد سالم العريفي.             تأثير العناصر البيئية على تخطيط مدينة غدامس دراسة ميدانية1341

ماجستير4/11/2007عبد الباسط أبو شقرة.              تقييم ودراسة مخطط النقل واملرور بمدينة طرابلس1342

ماجستير7/4/2007سعاد سالم  ضو.           م2025التخطيط اإلسكاني في مدينة مصراتة حتى العام 1343

ماجستير9/10/2007نجاة أحمد  أبو راس.             تطوير السياحة في مدينة الخمس دراسة تخطيطية 1344

ماجستير1/2/2008فتحية عبد السالم ليحيو.             م2025تخطيط الصحة ملدينة الخمس لعام 1345

ماجستير4/20/2009فاطمة علي  البيدي.        م2026–2006دراسة تخطيطية عن اإلسكان العمودي في مدينة الخمس من 1346

ماجستير6/8/2009نوري املهدي املنكاش.              تخطيط الفراغات الحضرية باملركز الحضري ملدينة الخمس1347



الرسائل العلمية باجلامعة Elmergib University

جامعة املرقب

139من (  136 )الصفحة 

الباحثعنـــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــة.م.ر
تاريخ 

المناقشة

الدرجة 

العلمية

ماجستير8/2/2009أسامة أبو الخير  امهير.              20082028تخطيط النقل واملواصالت بترهونة 1348

ماجستير1/3/2012عبد السالم محمد الرشيدي(.            القدس–املدينة املنورة –مكة )تخطيط املدن اإلسالمية 1349

ماجستير6/13/2015خديجة مفتاح اجويلي.            2035التخطيط السياحي ملنطقة الخمس حتى سنة 1350

ماجستير1/31/2016فتحي علي سويدان.            أثر الهجرة من الريف على التخطيط العمراني ملدينة الخمس1351

ماجستير3/2/2016محمد بديع  أبو جبل(.         مدينة الخمس كنموذج للدراسة)ممرات املشاة وكيفية توظيفها داخل املدن الحضرية 1352

ماجستير3/14/2007طارق رمضان الزابط.                إعادة تأهيل املناطق التاريخية املنطقة التاريخية بمدينة الخمس كنموذج1353

ماجستير5/15/2007الفيتوري عمر  مادي.             تحقيق الراحة الحرارية للفراغ العمراني بمدينة طرابلس1354

ماجستير7/11/2006أنور محمد موس ى.           تأثير العوملة على الهوية املعمارية في الوطن العربي ليبيا كمثال1355

ماجستير1/10/2007عثمان املهدي ناصف.            م2005–1980أثر التكنولوجيا على العمارة الحديثة 1356

ماجستير1/24/2007لطفي عليسنان.           تكنولوجيا البناء وأثرها على التشكيل املعماري لألبنية اإلدارية بمدينة طرابلس1357
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العلمية

ماجستير1/24/2007حمزة محمد الخازمي.              دراسة معمارية تخطيطية ملركز مدينة بني وليد1358

اقية املعاصرة وأثر التراث املعماري عليها 1359 ماجستير3/14/2007صبا هاشم  املوسوي (.      1990–1960دراسة تحليلية نقدية للفترة من )العمارة العر

ماجستير5/2/2007أحمد علي  عامر.             املساحات الخضراء والحدائق العامة في املدن الصحراوية دراسة حالة مدينة هون 1360

ماجستير5/20/2007أبو القاسم يوسف البركي.               التميز واملكانية في العمارة والعمران1361

ماجستير5/23/2007عادل حسين  القماطي.           التشكيل املعماري في البيت بين القين التراثية والقيم املعاصرة مدينة طرابلس كنموذج1362

ماجستير6/13/2007خالد عبد هللا كليب.              مدى تحقيق الخصوصية داخل الفضاءات السكنية1363

ماجستير7/15/2007مصطفى ساس ي شيتاو.              التوازن الحراري في العمارة البيئية غدامس كحالة دراسية1364

ماجستير7/15/2007صالح ميالد حامد.            دراسة الفضاءات املفتوحة ومناطق الترفيه في مدينة الخمس1365

ماجستير7/29/2007طارق حسين احمودة.             تقييم مشاريع اإلسكان العام في مدينة الخمس1366

ماجستير9/9/2007محمد عبد هللا الدبيبي.             مالءمة املسكن الحديث بمدينة هون ملناخ املنطقة الصحراوي 1367
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ماجستير9/19/2007مفتاح عبد الوهاب أميمن.               بيوت الحفر في املناطق الجبلية منطقة غريان1368

ماجستير9/19/2007محمود عبد الكريم قريو.                املساجد التاريخية بمدينة مصراتة1369

ماجستير10/17/2007عبد الحكيم علي املكاس.              فضاء املعيشة داخل البيت العربي الليبي1370

ماجستير12/3/2007صالح يوسف الفرد.            دراسة استخدام عناصر الطاقة الطبيعية في مباني غات القديمة1371

ماجستير12/3/2007أسامة عمر  اشكورفو.         معايير تصميم الفتحات في املباني السكنية وعالقتها بالتهوية الطبيعية في مدينة طرابلس1372

ماجستير6/24/2008مصطفى محمد املغيربي.                األفنية الداخلية بين األصالة واملعاصرة1373

ماجستير8/4/2009رياض رمضان الشواخ.             دراسة تكوينات املباني التعليمية للمرحلة األساسية في ليبيا1374

ماجستير11/21/2009إبراهيم إمحمد عبيد.         م1990–1950تطور البيت الليبي شكال ومضمونا خالل الفترة 1375

ماجستير5/15/2012عيس ى صالح صوان.                التقييم البصري للبيئة العمرانية دراسة تحليلية ملدينة طرابلس1376

ماجستير4/13/2006عبد الفتاح علي أبو رويص        Air Bottoming Cycles Thermodynamics Analysisدورة إنزال الهواء لتوليد وتحليل الطاقة الحرارية 1377
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ماجستير4/30/2006محمد مفتاح كحيل        Vibration Characteristics of Aircraft Wing Structure. خصائص الحركة االهتزازية ملكون أجنحة الطائرة1378

ماجستير7/26/2007عبد الرحمن أحمد أبو شنب.           دراسة السلوك العابر للمبادالت الحرارية وتأثير التسخين الخارجي على أدائها1379

ماجستير7/26/2007حمزة عاشور الشعافي.        دراسة عملية ونظرية النتقال الحرارة بالحمل الحر عبر مجموعة من الزعانف مستطيلة الشكل1380

ماجستير4/7/2008عبد هللا سالم  القعود.              دراسة أداء الفراز القمعي لفصل األجسام الصلبة في الغازات1381

ماجستير5/11/2008محمود عبد السالم  بن رمضاندراسة تأثيركفاءة مسخنات مياه التغذية في أداء املحطات البخارية            1382

ماجستير3/31/2009الصيد مفتاح الصيد(               الغاز الصلب)دراسة أداء حاقن نافوري ثنائي الطور 1383

ماجستير6/6/2009خليفة سعد الدهيديه.                  تحليل تدني األداء لتوربينة غازية1384


